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1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА.
„Контейнер за настаняване на военнослужещи за действия при
извънредни ситуации”
2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА.
Контейнерът е преназначен за подслон и обитаване от хора, като дава
възможност и за почивка.
3. ТАКТИКО – ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА
3.1. Външни размери - дължина – 4,60 м, ширина – 2,40 м и височина 2,40 м.
3.2. Вътрешно разпределение.
Контейнера да бъде разпределен в едно основно помещение.
3.3. Конструкция на продукта.
3.3.1. Продуктът да бъде изграден от носеща метална конструкция.
3.3.2. Стените и покривът да са изградени от висококачествени сандвич
панели.
3.3.3. Подът да бъде изработен от хоризонтални профили, SB плоскости,
изолоционна подложка и завършващо покритие от ламинат.
3.3.4. Дограмата да е от един брой прозорец, монтиран по дългата страна
на контейнера, отваряем, изработен от PVC профили със стъклопакет.
3.3.5. Вратата да е един брой, монтирана по дългата страна на контейнера
(от страната на прозореца), изработена от алуминиеви профили и пълнеж стъклопакет.
3.3.6. Да има изградена вътрешна ел. инсталация, включваща захранваща
кутия, табло с прекъсвачи, единични и серийни ключове, минимум по два броя
контакти и луминесцентни осветителни тела.
3.3.7. Подът да бъде устойчив на износване.
3.4. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика.
3.4.1. Продуктът да създава условия за безопасност при експлоатация от
хора.
3.4.2. Да създава условия за отлична топло и шумоизолация.

3.4.3. Да отговаря на условията за противопожарна безопасност.
3.4.4. Да отговаря на условията за санитарно - хигиенните изисквания при
експлоатацията от хора.
3.5. Оборудване на продукта.
3.5.1. Врата от алуминиеви профили с размери: 100/195см. с пълнеж –
стъклопакет - 1брой.
3.5.2. Прозорец от PVC дограма със стъклопакет с размери: 100/113см. - 1
брой отваряем.
3.5.3. Подово покритие - от ламинат с дебелина 8 мм, устойчив на
износване.
3.5.4. Ел. инсталация - захранваща кутия 32 А, табло с автоматични
прекъсвачи, единични и двойни ключове, контакти - 2 брой двойни, осветителни
тела - 2 броя с луминесцентни пури (2 броя - 1х36 вата) и външно осветително
тяло - 1 брой.
4. ДРУГИ.
4.1. Контейнерът да бъде пригоден за товарене/разтоварване с мобилен
кран, мотокар и други повдигателни механизми.
4.2. Контейнерът да бъде пригоден за превозване с контейнеровоз и
бордови товарен автомобил.
5. ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО.
Контролът на качеството и управлението на рекламациите ще се извършва
съгласно действащия към момента на подписване на договора за доставка
нормативен акт за осигуряване и управление на качеството за МО в БА.
6. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ
Съгласно представената спецификация от фирмата доставчик, но не помалко от 2 (две) години.

