
Приложение  № 1

Техническа спецификация и изисквания за изпълнение 

подробно описание общо

/размери/  количество

Стол 

Стол - метална конструкция, с един крак и планка за фиксиране в пода с височина от 915мм до 925мм и ширина от 450-460 мм; 

Конструкцията е изработена от тръби и стоманени листове, закрепени за крака на стола 60x40x3.0. Основата на стола е 

изработена от 4,0 мм дебела стоманена ламарина. Конструкцията е заварена и е с  прахово покритие.

-  Повдигаща се с пружина шперплатова СЕДАЛКА без тапицерия и размери: ширина от 440мм до 450мм, с дебелина на 

шперплата минимум 10 мм; 

- МАСА ЗА ПИСАНЕ обща за два стола, не сгъваема, фиксирана на металната конструкция с размери: ширина от 1100 до 1200 

мм и дълбочина от 300мм до 305мм и дебелина минимум 20 мм, изработена от фурнирован МДФ; 

- ОБЛЕГАЛКА от същия фурнирован шперплат с приблизителни размери 450 х 400 мм;

- ХРОМИРАНА КОШНИЦА за багаж на гърба на облегалката под масата за писане (пред коленете) с приблизителни размери: 

височина 300 в задната част и 200 в предната, ширина 460  дълбочина 100 мм;

 - Метална конструкция от стоманени тръби и стоманени листове - прахово боядисана в сив цвят; Цвят на шперплата и масата за 

писане - светъл дъб.

бр. 36

Ппреден панел

Шперплатов преден панел.  Изработен от 10 мм  многопластов панел от шперплат. Предният панел е фиксиран към метална 

рамка с монтажна винтове, покрити със специални пластмасови капачки. Предният панел отговаря по размери на металната 

конструкция на стола.

бр. 4

Стелаж

стелаж  с приблизителни размери 1200х600х2500мм 

-здрава конструкция от стоманени профили 

-електростатично прахово полиестерно покритие

-5броя метални рафта 

-на регулируеми пети 

бр. 18

Стелаж

стелаж с приблизителни размери 1050х600х2500мм 

-здрава конструкция от стоманени профили 

-електростатично прахово полиестерно покритие

-5броя метални рафта 

-на регулируеми пети

бр. 3

Стелаж

стелаж с приблизителни размери 1400х440х2500мм 

-здрава конструкция от стоманени профили 

-електростатично прахово полиестерно покритие

-5 броя метални рафта 

-на регулируеми пети

бр. 2

Забележка:  В сградата на Медико-биологичен комплекс (МБК) може да бъде направен оглед за вземане на индивидуални размери. Всички стелажи ще са фиксирани към пода 

и/или стена.

Обособена позиция № 8 Доставка и монтаж на обзавеждане за “Студентска читалня” 

Обособена позиция № 9 „Изработване, доставка и монтаж на метални стелажи по индивидуални размери за Централен склад“

Забележка:  В сградата на Медико-биологичен комплекс (МБК) има такова обзавеждане, което е на разположение за оглед.

артикул мярка


