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    Приложение № 1.1. 

 

                       ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 ДОСТАВКА НА СТОЛОВЕ 

 
Предмет на 
обществената 
поръчка: 

„Доставка, изработване и монтаж на обзавеждане по  проект: 
„Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на 
енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на 
Медицински университет-София, филиал „Проф. д-р Иван 
Митев“-Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място“, 
договор с № от ИСУН  BG16RFOP001-3.003-0013-С01, с 
безвъзмездна финансова помощ  по Оперативна програма 
“Региони в растеж“ 2014-2020г.,  Приоритетна ос 3 ”Регионална 
образователна инфраструктура”, процедура на директно 
предоставяне BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа на висшите 
училища в Република България“ по 5 обособени позиции“ 

Обособена 
позици № 1: 

Доставка на столове   

 1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 
Предметът на поръчката по обособена позиция № 1 включва доставка (съответно и 

монтаж за столовете, за които е необходимо) и гаранционно поддържане на столовете. В 
Таблица  № 1 - техническа спецификация  по обособена позиция № 1 Доставка на столове се 
съдържа подробно описание на отделните артикули. 

 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 
Изпълнението на поръчката по обособена позиция № 1 ще се изпълни в Комплекс за 

образование на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ –            
гр. Враца на адрес:  гр. Враца, жк. "Източна промишлена зона", бул. "2-ри юни" № 179.  

  За обзавеждане на сградите в комплекса е изготвен инвестиционен проект с част 
интериор - обзавеждане и оборудване, със съответните схеми за разпределение на 
обзавеждането по етажи и помещения. Изпълнителят следва да достави и монтира 
обзавеждането, предмет на обособена позиция № 1 съгласно разпределението, посоченото в 
съответните схеми. 

 В колона № 2  от Таблица № 1 - Техническа спецификация по обособена позиция № 1 
Доставка на столове е посочен код за всеки артикул от обособената позиция. Под този код е 
Този документ е създаден в рамките на проект: „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на 
енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – 
Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Медицински университет-София и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”. 
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отбелязан съответният артикул в схемите. Схемите ще бъдат предоставени на избраният за 
изпълнител, като приложение към договора с оглед извършване на доставките и монтажа на 
обзавеждането съобразно интериорния проект.  

3. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
3.1.Техническа спецификация 

Таблица № 1  - Техническа спецификация  по обособена позиция № 1 Доставка на столове 

       
арт. 
№  

позиция 
в инв. 

проект/ 
код 

Наименование 
на артикула 

Ед. 
мярк

а 

Коли-
чество 

Технически характеристики  
 

Примерна 
визуализация/схема на 

артикулите 

1  2  3  4  5  6  7  

1 1.1 Ученически 
стол бр. 622 

Стол ученически  двойно укрепен.  
Фиксирана височина на седалката 
46 см. 
Здрава метална конструкция с 
овален профил, прахово боядисана 
с цвят по система RAL  - черен. 
Всички отвори на металната 
конструкция да са затворени с 
пластмасови тапи, които да не 
могат да се изваждат без 
инструмент. 
Седалка и облегалка от 
висококачектвена многослойна 
дървесина с ергономична форма,  
лакирани с износоустойчив и 
удароустойчив лак. Цвят на 
дървените части  - дъб. 

 

2 1.3 Бар стол бр. 3 

Бар стол, без тапицерия                                                                             
материал: бук масив, цвят бук,  
• Ширина на седалката: 40-42 см 
• Височина на седалката от земята: 
80см. 
• Цялостна височина на стола 110-
120см. 
     

Този документ е създаден в рамките на проект: „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на 
енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – 
Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Медицински университет-София и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”. 
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3 1.4 Директорски 
стол бр. 1 

Седалка, облегалка и гръб, 
тапицирани с висококачествена еко 
кожа, стабилна хромирана 
кръстачка, люлеещ  механизъм с 
възможност за заключване в 
изходна позиция, регулиране 
силата на люлеене, газов 
амортисьор за плавно регулиране 
на височината на седене, 
хромирани подлакътници 
тапицирани с кожа. 
Товароносимост минимум 120 кг. 
Цвят  на еко кожата черен. 

 

4 1.5 Работен стол бр. 32 

Ергономични седалка и облегалка , 
тапицирани с висококачествена 
дамаска клас С, хромирана 
кръстачка, газов амортисьор за 
плавно регулиране на височината 
на седене,пластмасови 
подлакътници. Товароносимост 
минимум 120 кг. 
Цвят черен 

 

5 1.6 Посетителски 
стол бр. 131 

Здрава метална конструкция, 
седалка и облегалка от 
многослойна дървесина, 
тапицирани с  висококачествена 
антистатична дамаска .  
Пластмасови капаци на седалка и 
облегалка. Протектори на краката 
за защита на подовите настилки. 
Възможност за стифиране.  
Цвят на стола черен, цвят на 
дамаската - черен. 

 

6 1.6 
Посетителски 
стол с масичка 
за писане 

бр. 127 

Здрава метална конструкция, 
седалка и облегалка от 
многослойна дървесина, 
тапицирани с  висококачествена 
антистатична дамаска. С монтирана 
масичка за писане. 
Пластмасови капаци на седалка и 
облегалка. Протектори на краката 
за защита на подовите настилки. 
Цвят на стола черен, цвят на 
дамаската  - бордо. 

 

Този документ е създаден в рамките на проект: „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на 
енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – 
Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Медицински университет-София и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”. 
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Примерните визуализации/схеми в колона № 7 илюстрират общата визия за формата и 

вида на артикулите, като посочените в тази колона размери са ориентировъчни. Участниците 
задължително трябва да предложат артикули, които да отговарят на описанието в колона № 6 – 
технически характеристики.  

Описанията на предложените от участниците артикули по обособена позиция № 1 се 
оферират в таблица за техническо съответствие по артикули – образец № 2а.1. от 
документацията, като същите трябва задължително да отговарят на изискванията на 
Възложителя, посочени в настоящото Приложение № 1.1. 

  
 3.2.ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И МОНТАЖА
 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. 

 

Възложителят поставя изискване артикул № 1 Ученически стол да отговаря  на следните 
стандарти или еквивалентни на тях в областите на тяхната приложимост: 

a. БДС EN 1729-1:2015  Мебели. Столове и маси за образователни институции. Част 1: 
Функционални размери(за основни образователни цели) 

b. БДС EN 1729-2:2012+A1:2016  Мебели. Столове и маси за учебни заведения. Част 2: 
Изисквания за безопасност и методи за изпитване (за основни образователни цели) 

В офертата за участие в процедурата по 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 доставка на артикулите.  

 Предложените единични цени трябва да включват стойността на артикулите,  
доставката, монтажа, транспорт до крайния получател, гаранционно поддържане и да включват 
всички  неупоменати, но необходими разходи.  
Този документ е създаден в рамките на проект: „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на 
енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – 
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 4. Възложителя определя финансов лимит за изпълнение на поръчката по 
обособена позиция № 1 в размер на 36 318,00лв. без ДДС. Участник, чието ценово 
предложение надвишава определения от Възложителя финансов лимит ще бъде отстранен 
от участие по тази обособена позиция.   
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