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Приложение № 1.1. 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 ИЗРАБОТВАНЕ, 

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ 

 

Предмет на 
обществената 
поръчка: 

„Изработване, доставка и монтаж на обзавеждане за студентско общежитие на Медицински университет – 

София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ - гр. Враца по 4 обособени позиции“ 

Обособена 
позиция № 1: 

Изработване, доставка и монтаж на обзавеждане за общежитие 

 1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

 Предметът на поръчката по обособена позиция № 1 включва изработване по индивидуални размери, доставка и монтаж на 

обзавеждане – различни артикули, както и гаранционно поддържане на обзавеждане за общежитие. В Таблица  № 1 - Техническа 

спецификация  по обособена позиция № 1 Изработване, доставка и монтаж на обзавеждане за общежитие се съдържа подробно описание 

на отделните артикули. 

 Изработването, доставката и монтажът следва да се извършат съгласно изискванията на Възложителя, посочени в  обявлението за 

обществена поръчка, настоящото приложение и документацията за обществена поръчка. 

2. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.  

Студентско общежитие на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ –  гр. Враца  на адрес:  

гр. Враца, жк. „Медковец“, ул. „Огоста“ № 4.  

За обзавеждане на сградата е изготвен инвестиционен проект с част интериор - обзавеждане със съответните схеми за разпределение на 

обзавеждането по етажи и помещения, неразделни части от настоящата техническа спецификация. Сградата на общежитието се състои от 

общо 5 етажа – сутерен, първи, втори, трети и четвърти етаж. В схема № 1 е обозначено(показано)  разпределението на обзавеждането за 

сутерена. В Схема № 2 е обозначено разпределението на обзавеждането за първи етаж. Етажите втори, трети и четвърти са идентични и 

разпределението на обзавеждането за тях е обозначено в Схема № 3. 

Изпълнителят следва да изработи (в приложимите случаи), да достави и монтира обзавеждането, предмет на обособена позиция № 1 

съгласно разпределението, посочено в схеми № № 1, 2 и 3. 

 В колона № 2 от Таблица № 1 - Техническа спецификация по обособена позиция № 1 е посочен код за всеки артикул от обособената 

позиция. Под този код е отбелязан съответният артикул в схемите.  



          2 

 

3. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

3.1.Техническа спецификация 

Таблица № 1  - Техническа спецификация  по об. позиция № 1 Изработване, доставка и монтаж на обзавеждане за общежитие 

арт. 

№  

код  в инв. 

проект 

Наименование на 

артикула 
Ед. 

мярка 
Количест

во 

Технически характеристики 

 

Примерна визуализация 

/схема на артикулите 

1 2 3 4 5 6 7 

 
1 

 

М 1  

 

Маса ученическа 

д.80/ ш.55/ в.75 см 

 

бр. 

 

135 

Ученическа маса с р-ри:  

д.80/ ш.55/ в.75см., правоъгълна форма с основен 

горен плот. Материали: 

плот ЛПДЧ 18 mm с отвор с розетка за кабели,  

царга с широчина най-малко 300 mm - ЛПДЧ 18 

mm.,  

цвят избелен дъб.  

Метална  конструкция от квадратен профил със 

сечение не по-малко от 40/40/2mm с прахово 

полимерно покритие (черен мат),  

2 броя Т-образен профил,  с метална греда за 

свързване на краката под плота. 

Всички отвори  на металната конструкция да са 

затворени с  пластмасови тапи, които не могат да 

се изваждат без инструмент. 

 

 

 
 

 

  

 
2 

 

М 2 

 

Бюро с размери  

д.120/ ш.70/в.75 

см 

 

бр. 

 

16 

Бюро с размери:  д. 120/ш. 70/в.75 см 

Материал: ЛПДЧ. Дебелина на плота     

мин. 25 mm, преден панел - ЛПДЧ 18 mm 

с широчина най-малко 300 mm.  

Крака с широчина най-малко 500 mm. 

Цвят избелен дъб. 
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3 

 

М 3 

 

Бюро с размери 

д.140/ш.70/в.75 см 

 

бр. 

 

5 

Бюро с р-ри:   д.140/ ш.70/ в.75см.,  

Материал: ЛПДЧ. Дебелина на плота     

мин. 25 mm, преден панел - ЛПДЧ 18 mm 

с широчина най-малко 300 mm.  

Крака с широчина най-малко 500 mm. 

 

 
 

 
4 

 

М 4 

 

Бюро с размери:  

д.160/ш.70-80/ в.75; 

единично 

работно място 

/ъглова 

конфигурация/  

 

 

бр. 

 

1 

 

 

Единично работно място /ъглова 

конфигурация/,включваща: 

1. бюро с размери: д.160/ш.70-80/в.75см;  

Материал: ЛПДЧ. Дебелина на плота     

мин. 25 mm, преден панел - ЛПДЧ 18 mm 

с широчина най-малко 300 mm.  

Крака с широчина най-малко 500 mm. 

2.помощно бюро или плот с крак в дясно  

с р-ри: 70-80/50-60; 

Материал: ЛПДЧ.  

Дебелина на плота мин. 25 mm, 

3. подвижен/ контейнер с 4 чекмеджета и 

заключване,  

Цвят: избелен дъб 

 

 

 

 

 
5 

 

М 5 

 

Бюро с 

контейнер с 

размери : 

д.170-

180/ш.60/в.75см 

 

бр. 

 

1 

 

Бюро с р-ри:   д.170-180/ ш.60/ в.75см., с 

контейнер  

Материал: ЛПДЧ. Дебелина на плота     

мин. 25 mm, преден панел - ЛПДЧ 18 mm 

с широчина най-малко 300 mm.  

Крака с широчина най-малко 500 mm. 

Подвижен контейнер с  4 чекмеджета и 

заключване.  

Цвят избелен дъб. 
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6 

 

М 8  

Маса холна с 

размери:  

д. 60/ ш.60/ в.50 см 

 

бр. 

 

25 

Маса холна с размери: д.60/ ш.60/ в.50 см 

Материал: ЛПДЧ 18mm; 

Цвят избелен дъб. 

 

 

 

 

 
7 

 

М 9 

 

Маса холна с 

размери:  

д.70/ ш. 70/в. 50 см 

 

бр. 

 

10 

 

Маса холна с размери: д.70/ ш.70/ в.50 см 

Материал: ЛПДЧ 25mm; 

Цвят избелен дъб. 

 

 

 

 
8 

 

Л 1 

 

Легло с 

размери  

д. 190/ ш. 90/ в.42 см  

с матрак и повдигащ 

механизъм 

 

бр. 

 

135 

 

Легло с размери: д. 190/ ш. 90/ в.42см. 

Материал: ЛПДЧ 18mm; 

Цвят избелен дъб. 

Корпус, изработен от кантирано ЛПДЧ 18mm с 

две отделения за съхранение. 

Дъно от МДФ 4мм 

Повдигащ механизъм тип: Пружинен, закрепен 

към плоскостите проходно с болт и гайка. 

Матрак: тип еднолицев  

с размери:  90 х 190 х 20 см 

с вградена рамка от материал масив  и основа от 

OSB. Пружинен пакет тип Бонел. Дамаска от 

износоустойчив текстил. 
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9 

 

Ш 1.1. 

 

Нощно шкафче ляво 

с размери: 

ш.35/д.42/в.60 см 

 

бр. 

 

57 

Нощно шкафче с р-ри: ш.35/ д.42/ в.60 см 

Изработено  от  ЛПДЧ 18 mm, с вратичка и 

едно междурафтие над вратичката.  

Регулируеми крачета  h 27mm, без цокъл 

Цвят избелен дъб 

 

 
 

 
10 

 

Ш 1.2. 

 

Нощно шкафче 

дясно с размери: 

ш.35/д.42/в.60 см 

 

бр. 

 

55 

 

Нощно шкафче с р-ри: ш.35/ д.42/ в.60 см 

Изработено  от  ЛПДЧ 18 mm, с вратичка и едно 

междурафтие над вратичката.  

Регулируеми крачета  h 27mm, без  цокъл 

Цвят избелен дъб 

 

 

 

 

 
11 

 

Ш 2 

 

 

Нощно шкафче 

отворено  с размери: 

ш. 22/д. 40/ в. 

75 

 

бр. 

 

24 

 

 

 

Нощно шкафче отворено с р-ри:  

ш.22/ д.40/ в.75 см  

Изработено  от  ЛПДЧ 18 mm, с два открити 

рафта. 

Регулируеми крачета  h 27mm, без цокъл 

 

Забележка: Да се изработи след вземане на 

размери от място и след като леглата в 

помещението са монтирани. 
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12 

 

Ш 3  

 

Шкаф библиотека 

с размери: 

ш.50/д.35/ в.205 

см 

 

бр. 

 

72 

 

 

 

Шкаф библиотека с габаритни размери: ш. 50/ д. 

35/ в. 205 см 

Изработен  от  ЛПДЧ 18 mm.  Захващане на 

тавана, дъното и гърба за страниците с 

евровинтове 5/50 или по-големи. Общо 5 

междурафтия. Една  плътна врата и четири 

открити междурафтия.  С  два отвора  с розетки за 

кабели.  

Регулируеми крачета  min. h 44mm, без цокъл. 

Цвят избелен дъб. 

Забележка: По проект артикули № Ш 3 и Ш 4 са 

разположени един до друг във всички 

помещения. При монтажа да бъдат  захванати 

помежду си с подходящ крепежен елемент. 

 

 

 

 
13 

 

Ш 4  

 

Шкаф библиотека 

за телевизор с 

размери: 

ш.80/д. 35/в. 205 

см 

 

бр. 

 

75 

 

 

 

Шкаф библиотека с габаритни размери:  

ш. 80/ д. 35/ в. 205 см  

Изработен  от  ЛПДЧ 18 mm.  Захващане на 

тавана, дъното и гърба за страниците с 

евровинтове 5/50 или по-големи. Общо 4 

междурафтия. Четири плътни врати и едно 

открито междурафтие за телевизор.  С  два отвора  

с розетки за кабели,  

Регулируеми крачета min. h 44mm, без цокъл. 

Цвят избелен дъб. 
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Забележка: По проект артикули № Ш 3 и  Ш 4 

са разположени един до друг във всички 

помещения. При монтажа да бъдат  захванати 

помежду си с подходящ крепежен елемент. 

 

 

 
14 

 

Ш 5 

 

Гардероб 

единичен 

ш.50/ д.48 / в.190 см 

 

бр. 

 

4 

Гардероб единичен с габаритни р-ри: ш. 50/ 

д.48/ в. 190 см 

Изработен от  ЛПДЧ 18 мм. Захващане на 

тавана, дъното и гърба за страниците с 

евровинтове 5/50 или по-големи. С лост за 

закачалки, чекмедже  и 2 рафта отдолу.  

Регулируеми крачета min.  h 44mm, без 

цокъл. 

Цвят: избелен дъб 
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15 

 

 

Ш 6 

 

 

Гардероб 

трикрилен с 

надстройка с 

размери: 

ш.140/ д.50/ в.240 

см 

 

 

бр. 

 

 

66 

 

Гардероб трикрилен с надстройка с габаритни 

размери: 

ш.140/ д.50/ в.240 см 

Изработен от  ЛПДЧ 18 мм. Захващане на 

тавана, дъното и гърба за страниците с 

евровинтове 5/50 или по-големи. 

Средното крило на гардероба в частта под 

надстройката е открито с 2 рафта и врата 

отдолу. 

Двете странични крила са с ширина по  

50 см. Разпределението на вратите, рафтове, 

лостове за закачалки, както и чекмеджета е 

показано на схемите в колона № 7.  

От външната страна на едната врата по цялата й 

дължина е монтирано огледало с фасет. 

Регулируеми крачета  min. h 44mm, без цокъл. 

 

Цвят: избелен дъб 

 

 

 

 

 

 

 
16 

 

Ш 8 

Офис шкаф с 

размери: 

ш. 80/ д. 35/ в. 180-

200 см 

 

бр. 

 

24 

Офис шкаф с размери: 

ш. 80/ д. 35/ в. 180-200 см с 4 плътни врати и 1 

открит  рафт. 

Изработен от  ЛПДЧ 18 мм. Захващане на тавана, 

дъното и гърба за страниците с евровинтове 5/50 

или по-големи. 

Регулируеми крачета   min. h 44mm, без цокъл. 

Цвят: избелен дъб 

Забележка: Артикули Ш 8 и Ш 10  да бъдат с 

еднаква височина. 

 

        



          9 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
17 

 

 

Ш 10 

 

 

Офис шкаф гардероб 

с размери: 

ш. 80/ д. 35/ в. 180-

200 см 

 

 

бр. 

 

 

1 

Офис шкаф гардероб с габаритни размери: 

ш. 80/д. 35/ в. 180-200 см  

Изработен от  ЛПДЧ 18 мм. Захващане на тавана, 

дъното и гърба за страниците с евровинтове 5/50 

или по-големи. Две крила с по 5 междурафтия. 

Възможност за регулиране във височина между 

рафтовете. 

Регулируеми крачета  min. h 44mm, без цокъл. 

Цвят: избелен дъб 

Забележка: Артикули Ш 8 и Ш 10  да бъдат с еднаква 

височина. 

 

        

 
 
18 

 

 

Ш 11  

 

 

Шкаф за телевизор 

112/42/55 см 

 

 

бр. 

 

 

3 

Шкаф за телевизор с р-ри: д.112/ ш. 42/ в.55 

см.  

Изработен  от  ЛПДЧ 18mm, с две плътни 

врати и 1 междурафтие над вратите. 

Цвят избелен дъб. 

 

 

 

 

 
19 

 

К 1  

 

Кухня етажна  

 

бр. 

 

4 

Кухнята е комплект – горен и долен ред, изработена от 

ЛПДЧ 18 mm, с изключение на гърба, цокъла и 

вратичките, които могат да бъдат от ЛПДЧ 16 mm. 

Захващане на тавана, дъното и гърба за страниците с 

евровинтове 5/50 или по-големи. 

Материалът за  долният ред  шкафове е  

водоустойчиво  ЛПДЧ. Декоративен гръб между 

горните и долните шкафове: водоустойчив МDF с 

цвета на термоплота дебелина min. 8mm, с отвори 

съответстващи на съществуващите ел. контакти. 

Гърбовете с цвят като на шкафовете 

Кухнята включва:  

Долен ред шкафове : 

височина 90см. и дълбочина 60см. и обща дължина 

160см, включващ: 
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1. шкаф 40см. с една врата и две междурафтия - 1 

брой; 

2.  шкаф 60см.  с една врата, с вградена мивка, без 

гръб, за да се осигури свързване с канализацията-  1 

брой;  

-  кухненска мивка инокс с корито 340mm x 400mm x 

165mm (размерите са минимални) със сифон, с  отвор 

за стояща батерия 

-  монтирана стояща смесителна батерия. 

3.  шкаф 60см. с една врата и две междурафтия –  

1 брой; 

Термоплот, водоустойчив, непрекъснат с дебелина 36- 

40 mm, цвят тъмно сив. 

Долния ред шкафове да са с монтирани: регулируеми 

крачета, алуминиев цокъл  и водобранна лайсна между 

термоплота и декоративния гръб.                                      

Горен ред шкафове, включващ: 

1.   горен шкаф  с  дължина 100см, височина 60см., 

дълбочина 30 см.  с две врати и едно междурафтие -  1 

брой; В горната част по цялата дължина на шкафа 

преминава изходяща тръба  Ф 100 мм от вграден 

абсорбатор  

 2.  горен шкаф с  дължина 60см, височина 40см., 

дълбочина 30 см.  с една врата и вграден телескопичен 

абсорбатор и изходяща тръба   

Ф 100мм 

Мин.характеристики на вграден телескопичен 

абсорбатор: 

417  

2x20W  

190  

(40-135)/600/285  

Механично  

Филтър: Алуминиев  

Две нива на мощност;Ниво на шум 70 LWA, 

Цвят - инокс  

Цвят ЛПДЧ: избелен дъб 

Изработването включва монтаж, включително 

свързване към съответните инсталационни мрежи – 

ЕЛ, ВК, ОВК. Ел. контактите по стените да се вградят 

в декоративния гръб. 

Забележка: Задължително вземане на размери от място 

преди подаване на офертата и съответно изработване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zora.bg/category/absorbatori?kapatsitet-na-absorbirane-m3h=417-1
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://zora.bg/category/absorbatori?upravlenie=mekhanichno
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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на кухнята. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
20 

 

 

К 2  

 

 

Кухня 

апартамент 

 

 

бр. 

 

 

4 

Кухнята е комплект – горен и долен ред, изработена от 

ЛПДЧ 18 mm, с изключение на гърба, цокъла и 

вратичките, които могат да бъдат от ЛПДЧ 16 mm. 

Захващане на тавана, дъното и гърба за страниците с 

евровинтове 5/50 или по-големи. 

Материалът за  долният ред  шкафове е  

водоустойчиво  ЛПДЧ. Декоративен гръб между 

горните и долните шкафове: водоустойчив МDF с 

цвета на термоплота дебелина min. 8mm, с отвори 

съответстващи на съществуващите ел. контакти. 

Гърбовете с цвят като на шкафовете. 

Кухнята включва:  

Долен ред с височина 90см. и дълбочина 60см. и обща 

дължина 150см, включващ: 

1.  шкаф 90см.  с две врати с вградена мивка, без гръб, 

за да се осигури достъп до намиращия се на стената 

ревизионен отвор -  1 брой;  

2.  шкаф 60см. с една врата и две междурафтия –  

1 брой; 

-  кухненска мивка инокс с корито 340mm x 400mm x 

165mm (размерите са минимални) със сифон, със отвор 

за стояща батерия.  

-  монтирана стояща смесителна батерия. 

Да се вземе предвид, че изводите за чиста и мръсна 

вода са в ляво на стената, лявата страница на шкаф 1 – 

90см.                                          

Термоплот, водоустойчив, непрекъснат с дебелина 36- 

40 mm, цвят тъмно сив. 

Долния ред шкафове да са с монтирани: регулируеми 

крачета, алуминиев цокъл  и водобранна лайсна между 

термоплота и декоративния гръб.                                      

Горен ред с височина 70см. и дълбочина 30см, 

включващ:  

1.  горен шкаф 90см.  с две врати и едно междурафтие -  

1 брой; 

2.  горен шкаф 60см. с една врата и вграден 

телескопичен абсорбатор и изходяща тръба 100мм 

Мин.характеристики на вграден телескопичен 

абсорбатор: 
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417  

2x20W  

190  

(40-135)/600/285  

Механично  

Алуминиев  

Две нива на мощност;Ниво на шум 70 LWA, 

Цвят - инокс  

Цвят ЛПДЧ: избелен дъб 

Изработването включва монтаж, включително 

свързване към съответните инсталационни мрежи – 

ЕЛ, ВК, ОВК. Ел. контактите по стените да се вградят 

в декоративния гръб. 

Забележка: Задължително вземане на размери от 

място преди подаване на офертата и съответно 

изработване на кухнята. 

 
 
21 

 

 

К 3 

 

 

Кухня 

кетъринг 

 

 

бр. 

 

 

1 

 

Кухнята е комплект – горен и долен ред, изработена от 

ЛПДЧ 18 mm, с изключение на гърба, цокъла и 

вратичките, които могат да бъдат от ЛПДЧ 16 mm. 

Захващане на тавана, дъното и гърба за страниците с 

евровинтове 5/50 или по-големи. 

Материалът за  долният ред  шкафове е  

водоустойчиво  ЛПДЧ. Декоративен гръб между 

горните и долните шкафове: водоустойчив МDF с 

цвета на термоплота дебелина min. 8mm, с отвори 

съответстващи на съществуващите ел. контакти. 

Гърбовете с цвят като на шкафовете 

Кухнята включва:  

Долен ред с височина 90см. и дълбочина 60см. и обща 

дължина 150см, включващ: 

1.  шкаф 60см. с една врата и две междурафтия - 1 

брой; 

2.  шкаф 90см.  с две врати с вградена мивка -  1 брой; 

-  кухненска мивка инокс с корито 340mm x 400mm x 

165mm (размерите са минимални) със  сифон и  отвор 

за стояща батерия.   

 -  монтирана стояща смесителна батерия.                            

Термоплот, водоустойчив, непрекъснат с дебелина 36- 

40 mm, цвят тъмно сив. 

Долния ред шкафове да са с монтирани: регулируеми 

крачета, алуминиев цокъл  и водобранна лайсна между 

термоплота и декоративния гръб.                                      

Горен ред, включващ: 

 1.  горен шкаф с дължина 90 см., височина 70см. и 

 

 

 

https://zora.bg/category/absorbatori?kapatsitet-na-absorbirane-m3h=417-1
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://zora.bg/category/absorbatori?upravlenie=mekhanichno
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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дълбочина 30см  с две врати и едно междурафтие -  1 

брой; 

Забележка: Задължително вземане на размери от 

място преди подаване на офертата и съответно 

изработване на кухнята. 

 
22 

 

К 4  

 

Шкаф за 

мивка 

 

бр. 

 

1 

 

Шкаф за мивка с две врати с  габаритни  

р-ри: д. 80/ш. 60/в. см и височина колкото на 

артикули Ш 8 и Ш10, включващ: 

Долна част   

Материал: водоустойчив ЛПДЧ  18mm, с 

изключение на гърба, цокъла и вратичките, които 

могат да бъдат от ЛПДЧ 16 mm (ЛПДЧ 18 mm, 

допустимо). Захващане на дъното и гърба за 

страниците с евровинтове 5/50 или   по-големи. 

Мивка алпака без отцедник, с ориентировъчни 

размери: 450x400x190 mm (допустими 

отклонения 50 mm) която се монтира върху 

водоустойчив термоплот с дебелина 36-40 mm. 

Вратите на шкафа – 2бр.  покриват около            

20 mm от предния ръб на термополота (вместо 

плотът да се издава над тях). !!! Страничните 

видими кантове на термоплота са кантирани с 

цвят като този на ЛПДЧ.     

Върху термоустойчивия плот стъпва Шкаф- 

гардероб за мивка. Обща височина заедно на 

двата шкафа 200 см.  

Цвят ЛПДЧ :избелен  дъб. 

Цвят на  термоустойчив плот: тъмно сив 

Забележка: Задължително вземане на 

размери от място преди подаване на 

офертата и съответно изработване на 

шкафа. 
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1 2 3 4 5 6 7 

 
23 

 

Н 1 -   

този код не 

е обозначен 

в инвест. 

проект 

 

Облицовка за 

стените в 

стаите  

 

 

л.м. 

 

425 

Стените на всички стаи в общежитието (общо 68 

броя), в които по проект е предвидено да са 

разположени легла да се облицоват с кантирано 

ЛПДЧ с дебелина 8-10mm и височина около 75 

см. определена от разстоянието между долния 

ръб на подпрозоречната пола и горния ръб на 

подовия перваз. Облицовката на стените да служи 

като табли за разположените в съответната стая 

легла.  

Облицовката да се монтира, следвайки 

очертанията на помещението, като се облицоват 

всички съществуващи чупки по стените в зоните 

на леглата. 

На местата, където се образуват кухи обеми от 

чупки по стените и монтирани легла между 

стената и леглото да се монтират декоративни 

капаци/бленди. 

Горния ръб на монтираната ламперия да тангира с 

долния ръб на подпрозоречните поли в стаите. 

ВАЖНО: Стените в помещенията са изпълнени 

от тухли тип „четворки“ с дебелина 12 см. с 

варова мазилка от двете страни. Някои участъци 

от стените са гипсокартон на конструкция. За 

монтажа на облицовката  да се предвидят 

подходящи крепежни елементи и начин на 

монтаж, така че облицовката да е монтирана 

здраво за стената. 

 

Цвят ЛПДЧ :избелен  дъб. 

 

Забележка: Задължително вземане на размери от 

място преди подаване на офертата и съответно 

изработване и монтаж на облицовката. 
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 Примерните визуализации/схеми в колона № 7 илюстрират общата визия за формата и разположението на завършените артикули. При 

наличие на разлики в размерите, посочени в колони № 6 и 7 за меродавни да се считат размерите, посочени в колона № 6. Участниците 

задължително трябва да предложат обзавеждане, което да отговаря на описанието на артикулите в колона № 6 - технически характеристики, 

както и съобразено с конкретните размери и особеностите, установени при извършения задължителен оглед и вземане на размери на място.   

 Възложителят поставя изискване за задължителен оглед и вземане на размери на място преди изготвяне на офертата за 

изпълнение на обществената поръчка по обособена № 1 за артикули със следните кодове: 

 1. К 1  Кухня етажна 

 2. К 2  Кухня апартамент 

 3. К 3 Кухня кетъринг 

 4. К 4  Шкаф за мивка 

 5. Н 1 Облицовка за стените във всички стаи, в които по проект са предвидени легла. Общо 68 стаи.   

 Огледите се извършват в присъствието на представител(и)  на Възложителя и се удостоверяват с двустранно подписан протокол за 

извършен оглед на място – Образец № 4 от документацията за обществена поръчка.  

 

 
24 

 

Н 2 –  

няма ги на 

чертежа 

 

 

Полица, с 

размери: 

д. 120/ ш.12/ 

в.17см 

 

бр. 

 

135 

 

Изработена  от  ЛПДЧ 18 mm, в                  

Г-образна форма с монтирана метална 

тръба за закачане на различни 

принадлаежности. Полицата се монтира на 

стената над всяко легло на  подходяща 

височина от пода и възможно най-близо до 

ел. контакт. 

Цвят избелен дъб. 

 

 

 

 
 
25 

 

Н 3 –  

няма ги на 

чертежа 

 

Полица, с 

размери: 

д. 150/ ш. 12/ в. 17см 

 

бр. 

 

42 

 

Изработена  от  ЛПДЧ 18 mm, в Г-образна 

форма с монтирана метална тръба за 

закачане на различни принадлаежности. 

Полицата се монтира на стената над 

артикули М 1 (Маса ученическа) в 

помещенията, където масите са 

разположени до стената на подходяща 

височина. 

Цвят избелен дъб. 
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 3.2.ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И МОНТАЖА 

 Материалът за всички плоскости, освен когато е посочено друго, е ламинирани плочи от дървесни частици (ЛПДЧ) от не по-малко от 

три слоя, слепени под високо налягане и температура с нискотоксична карбамид-формалдехидна смола, клас Е1, двустранно ламинирани под 

високо налягане и температура с декоративна хартия, импрегнирана с меламинова смола, притежаващи висока устойчивост на износване, 

удар, надраскване и  топлина. Четиристранно кантирани, освен на местата на свързване, с 2 mm ударо-устойчив PVC или ABS кант с цвета 

на меламиновото покритие. 

 Бюра, шкафове и гардероби - с възможност за нивелиране. Задължително изискване е при сглобяване на отделните компоненти, да се 

използват метални крепежни елементи, които да позволяват лесно и удобно многократно разглобяване и сглобяване. Не се допускат видими 

болтове и връзки по външните повърхности. 

 Обков  

 Дръжките на всички мебели трябва да бъдат метални, цвят никел мат, със захващане с два винта, височина (издаденост от плоскостта) 

от 15 до 30 mm. 

 За всички мебели: висококачествени  изхвърлящи панти Клас 3, издържащи 80 000 цикъла, клипс-монтаж или еквивалент. 

 Рафтове, където не е посочено друго: захванати твърдо с метална връзка. Там, където рафтовете са подвижни, разпробиване в 

страницата на равномерни интервали от 20 mm за безпроблемно преместване на рафтоносачите по височина на шкафа. 

Всички отвори на метални конструкции да са затворени с  пластмасови тапи, които не могат да се изваждат без инструмент. 

 За мебелите с чекмеджета: 

Чела на чекмеджета ЛПДЧ с дебелина 18 mm, 2 mm ударо устойчив PVC или ABS кант с цвета на меламиновото покритие от четирите 

страни; 

Водачи: ролкови; 

 

 Всички артикули, за които е посочен цвят „Избелен дъб“ да бъдат с еднакъв цвят и нюанс. 

 За всички артикули, които ще се монтират до и на стените на помещенията в сградата  при монтажа да се има предвид  следното :  

 Подовете са с настилка ламинат, като в ъглите  са монтирани PVC первази. 

 Стените в сградата са са изпълнени от тухли тип „четворки“ с дебелина 12 см. с варова мазилка от двете страни. Някои участъци от 

стените са от гипсокартон на на метална конструкция. 

 

3.3. Изисквания, които Възложителя поставя към качеството на материалите, от които да е произведено  обзавеждането. 

 Материали да отговарят на следните стандарти в областите на тяхната приложимост или еквивалентни на тях: 

 За ПДЧ клас E1: 

 БДС ЕN 312:2010 Плочи от дървесни частици. 

 БДС EN 310:1999, БДС EN 311:2005, БДС EN 317:1998, БДС EN 319:2002, БДС EN 321:2004 – Дървесни плочи. 
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 За установяване на клас Е1 за ПДЧ се декларира съответствие с един от следните стандарти: 

 БДС Плочи дървесни. Определяне съдържанието на формалдехид. Метод на екстракция, наречен перфораторен метод. 

 БДС EN ISO 12460-5:2016 Дървесни плочи. Определяне на формалдехидната емисия. Част 5: Метод за екстракция (наречен 

перфораторен метод) (ISO 12460-5:2015)  

 или European chamber method EN 717-1 

 или техен еквивалент 

  

 За ламинирани плочи: 

 БДС EN 14322:2017 и БДС EN 14323:2017 Дървесни плочи. Плочи с меламиново покритие за вътрешна употреба. Определяне 

характеристиките на плочи с меламиново покритие. Определяне на повърхностните свойства – устойчивост на надраскване, петна, 

напукване и абразия, устойчивост на промяна на цвета при ксенонова дъга на светлината 

В офертата за участие в процедурата за тази обособена позиция, съответствието за качество, съгласно приложимите стандарти 

(посочените от възложителя или еквивалентни) се посочва в техническото предложение на участника чрез посочване на съответния 

стандарт/норма/метод доказващи съответствието. 

Документите, доказващи удовлетворяване на изискванията на стандарти и норми се представят при доставката на артикулите, преди 

монтажа (за артикулите, за които се изисква).  

 Предложените единични цени трябва да включват стойността на артикулите, изработване, доставка, монтаж, транспорт до крайния 

получател, гаранционно поддържане и да включват всички крепежни елементи, както и всички неупоменати, но необходими разходи.  

 Изпълнителят на обществената поръчка по обособена позиция № 1 има задължението да достави всички артикули, както и да извърши 

монтаж, на артикулите, за които е необходимо, така че същите да бъдат  годни и безопасни за експлоатация.  

 След монтажа помещенията трябва да бъдат почистени от опаковки, инструменти и отпадъци.  

 Артикулите от обособената позиция трябва да се доставят в подходяща транспортна опаковка, която гарантира запазването на 

цялостта и функционалността им при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение. 

 Участникът трябва да декларира в техническото предложение за съответната обособена позиция, че обзавеждането, което предлага 

ще отговаря на следните изисквания на възложителя: 

 1. Обзавеждането да бъде ново, удобно за работа, ергономично, безопасно, функционално за ползване,  лесно за обслужване и 

почистване.  

 2.  Повърхностите да бъдат гладки, чисти, без драскотини и вдлъбнатини. 

 

  Приложения: 

 1.  Схема № 1 за разположение на мебелите в сутерена. 

 2. Схема № 2 за разположение на мебелите  на първи етаж. 

 3. Схема № 3 за разположение на мебелите на втори, трети и четвърти етажи. 


