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Специфікація на закупівлю об'єктів для дитячого ігрового майданчика 

Загальні положення
Головна вимога до всіх видів обладнання дитячих майданчиків -  абсолютна безпека, 
складові частини майданчиків і вузли повинні бути абсолютно безпечними.

Несучі конструкції, повинні бути міцними, стійкими, місця зварювальних швів та дерев’яні 
поверхні ретельно зачищеними і відшліфованими . Конструкції повинні мати якомога 
менше гострих і виступаючих кутів, володіти довговічністю і зносостійкістю.

Особлива вимога до облаштування дитячих майданчиків -  це дизайн. Споруда з металу і 
пластика не повинна лякати дітей, а за формою і кольором будити дитячу фантазію і 
одночасно гармонувати з навколишнім середовищем, тому для фарбування елементів 
дитячих майданчиків слід використовувати яскраві барвисті кольори. Крім того сучасний 
ігровий комплекс повинен бути універсальним, так як на ньому будуть грати діти різних 
вікових категорій.

Основні вимоги та характеристики:
1. Заставні деталі виготовлені з оцинкованої сталі.
2. Використовувані метизи оцинковані, мати захисні і антивандальні заглушки з ПВХ 
матеріалів.
3. Дерев'яні деталі виконані з використанням вологостійкої фанери, завтовшки 18 мм.
4. Скат гірки виготовлений з нержавіючої сталі, завтовшки 1,5 мм.
5. Всі металеві вироби і компоненти ігрового устаткування мають порошкове покриття 
яскравого кольору.
6. Лакофарбове покриття всіх дерев’яних виробів повинно відповідати міжнародним 
стандартам (£N71/3) для аналогічного типу устаткування. Для більш насиченого відтінку і 
стійкості дерев'яних і металевих елементів, дерево повинно покриватися двома шарами 
високоякісної фарби, а металеві елементи фарбуватися глянцевими фарбами. Перед 
фарбуванням дерево і метал обов'язково грунтується.
7. Використання металевих конструкцій тільки товщиною не меншою ніж зазначеною в тех. 
вимогах без гострих кутів.

5. ОБОВЯЗКОВА наявність сертифікатів на відповідність матеріалів і також 
висновків СЕС.
6. Мінімальний строк гарантії: 1 рік.
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Технічні вимоги

УВАГА!!! Заповніть, будь-ласка, форми, що додаються

Технічне завдання

Тематичний гральний комплекс типу «Замок»

Кількість

Ціна за 
одиницю 
без ГІДВ, 

гри.

Ціна 
без ПДВ, 

грн.
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Опис:
Комплекс складається з декількох платформ та з'єднаних 
між собою містками. Крім містка до платформ 
приєднуються різні снаряди.
Загальна ширина комплексу: 10500 см 
Загальна висота комплексу не менше 3100 см 
Дитячий ігровий комплекс повинен відповідати 
наступним технічним характеристикам:
Багатофункціональний дитячий комплекс складається з 4- 
х веж з платформами з’єднаних в формі літери «Г1», 
увігнутого містка, 2-х дитячих гірок, 2-х ступінчастих 
сходових платформ, маленьких металевих сходів, 
спірального спуску, чотирьох панелей з отворами для 
лазання,

1. В складі комплексу має бути 2 гірки з металевим 
покриттям для ковзання (спуск прямий), висота 
стартового майданчика (платформи) для спускання з 
гірки від рівня землі має становити не менше ніж 1.4 
метри, .
2. Башти повинна мати дах, виконаний з вологостійкої 
фанери, в вигляді фронтонів та скатів.
3. Заставні деталі та всі металеві частини обладнання 
повинні мати порошкове покриття (або еквівалент);
4. Метизи, що використовуються, мають бути



оцинковані та повинні мати захисні пластикові 
заглушки;
5. Скати гірок повинні бути виконані з полірованої 
нержавіючою сталі завтовшки не менше 1,5 мм;
6. На комплексі має бути нанесені: правила з
експлуатації ігрового майданчика, телефони екстрених 
служб та інша необхідна інформація;
7. Брус для башт комплексу має бути виконаний з 
клеєного водостійкого брусу з твердих порід дерева з 
січенням не менше 100 х 100 мм.

Лакофарбове покриття всіх дерев’яних виробів повинно 
відповідати міжнародним стандартам (НЫ 71/3) для 
аналогічного типу устаткування.

Гойдалка-балансир повинна бути виготовлена у вигляді 
рухомої дошки або вологостійкого міцного матеріалу 
товщиною 60мм з обробленими округлими краями. 
Діаметр труби на якому кріпиться дошка має бути не 
менше 42 мм. До нижнього кранг кожної сторони мають 
бути прикріплені 2-а гумових амортизаційних елементи, 
прикріплених до кожної зі сторін рухомої дошки. Спинки 
сидінь повинні закріплюються в 2-ох металевих каркасах, 
об’єднаних з поручнями для тримання. Каркаси повинні 
бути прикріплені з двох боків рухомої дошки. Для 
безпечності тримання повинні бути поручні, виготовлені з 
круглої труби для зручності тримання. Рухомі елементи 
кріплення гойдалки повинні бути виконані з 
використанням закритого типу підшипників. Спосіб 
встановлення забезпечує неможливість демонтажу. 
Конструкція фарбується різними кольорами. Всі металеві 
вироби гойдалки повинні мати порошкове покриття стійке 
до зовнішніх впливів. Розміри виробу не менше : довжина 
2000 мм, ширина 370 мм, висота 1100 мм.

Балансир двомісний: 1

Подвійна дитяча гойдалка на жорсткій підвісці. 1



Гойдалка має бути виготовлена з металевого каркасу ГІ - 
подібної форми на якому кріпиться елемент підвісу. 
Кількість підвісів повинно бути -  2 шт. Каркас 
виготовлений з круглої труби шляхом згинання (з 
округлим місцем згинання). Діаметр труби металевого 
каркасу має бути не менше 60 мм. товщина стінки труби 
не менше 3 мм. Елементи підвісу являють собою металеві 
труби круглого профілю з вмонтованим підшипником у 
верхній частині. Спосіб встановлення повинен 
забезпечувати неможливість демонтажу. Рухомі елементи 
кріплення гойдалок виконані з використанням закритого 
типу підшипників. Конструкція фарбується різними 
кольорами. Всі металеві вироби гойдалки повинні мати 
порошкове покриття яскравого кольору.

Розміри виробу не менше: довжина 3000 мм. ширина 
1500 мм, висота 2200 мм.

Карусель з кермом на 3 місця

\

Карусель повинна бути виготовлена з високоякісного 
металу, Місця для сидіння та підлога каруселі повинні 
бути виготовлені з вологостійкої фанери. Рухомі елементи 
кріплення каруселі виконані з використанням закритого 
типу підшипників. Конструкція фарбується різними 
кольорами. Всі вироби каруселі повинні мати порошкове 
покриття яскравого кольору
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Покриття для дитячого майданчика у вигляді 
гумових плит

145 м.кв.
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Гумове покриття для дитячих майданчиків повинно бути 
товщиною не менше 20мм., м'яким та приємним на 
дотик, травмобезпечним, при падінні дитини покриття 
має амортизувати та не допускати отримання синців та 
забоїв дитиною.

Огорожа для дитячого майданчика металева ЗО млі.

Висота 0,7м., довжина прольоту -  1,5м. Вартість огорожі 
повинна включати вартість стовпчиків для монтажу 
огорожі.

Увага, загальна сума пропозиції не повинна 
перевищувати 199 ніс, гри. Вартість майданчика 
повинна включати в себе вартість доставки.

Пропозиції надавати за адресою вул. Центральна 4, 
каб. № 3,4. Тел.5-01-00

Назва підприємства (ПІК посада) Підпис


