
                 

№ Изображение Описание Стойност с ДДС

I. Първа площадка - 50 м2 9 000 лв.

1.

EFE51 - Този тренажор е предназначен 

за раздвижване на хора с двигателни 

увреждания. Може да се използва и за 

рехабилитация на горните крайници.

1700

2.

EFE54 - Този тренажор е предназначен 

за раздвижване на хора с двигателни 

увреждания. Този уред осигурява 

упражнения на задните коремни 

мускули чрез натискане и разтягане. 

1600

3.

Люлка за детска площадка, със 

седалка тип “гнездо”, която дава 

възможност за групово люлеене, както 

на отраснали, така и на съвсем 

малки деца с помощта на възрастен. 

Люлката е достъпна и за люлеене на 

деца със затруднени двигателни 

функции с помощта на придружител.

1500

4.

Ударопоглъщаща настилка от 

каучукови плочи 40/40/2 см - 50 м2 

върху армирана бетонна основа, 

окантена с бордюри.

4200

II.  Втора площадка - 40 м2 4 500 лв.

1.

EFE56 - Този тренажор е предназначен 

за раздвижване на хора с двигателни 

увреждания.Работи със система с 

макара и осигурява раздвижване на 

краката с помощта на използването 

на ръцете.

2000

2.

SPF 1013 - Успоредка, пригодена за 

използване и от хора с двигателни 

увреждания в инвалидни колички.

1 500

Витоша достъпна за всички   

Обект: Игликина поляна
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3.

Ударопоглъщаща настилка от 

каучукови плочи 40/40/2 см - 40 м2 

върху армирана бетонна основа, 

окантена с бордюри.

1000

III. Трета площадка - 40 м2 4 900 лв.

1. Типов проект двоен лост 450

2. Типов проект уред за раздвижване 400

3. Типов проект комбиниран малък лост 550

4.

Ударопоглъщаща настилка от 

каучукови плочи 40/40/2 см - 40 м2 

върху армирана бетонна основа, 

окантена с бордюри.

3500

IV. 6 000 лв.

1.

Детско съоръжение за деца от 3 до 12 

години, с пързалка, кула, катерушка и 

декоративни елементи.

1700

 Детска  площадка - 40 м2
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2.

Двойна люлка за деца от 3 до 12 

години. Възможност за използване от 

деца с двигателни проблеми.

800

3.

Ударопоглъщаща настилка от 

каучукови плочи 40/40/2 см - 40 м2 

върху армирана бетонна основа, 

окантена с бордюри.

3500

V. 17 000 лв.

1.

SPF1007 - Специализирано 

съоръжение за стрийт фитнес, 

състоящо се от 3 бр. лостове на 3 

различни височини, двойна успоредка, 

мултифункционална пейка, стойка за 

лицеви опори и лост със страничен 

захват.

17 000 - в цената е 

включено 

цялостното 

изграждане на 

площадката с 

ударопоглъщаща 

настилка

VI. 4 000 лв.

1. Информационен пункт 2500

2. Информационно табло 300

3.
Специализирана маса с пейки 

"Витошки тип" - 3 бр.
1200

45 400 лв.

Допълнителни елементи

Обща стойност в лева с ДДС:

Комбинирана площадка за стрийт фитнес - 52 м2


