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       Приложение № 1.2. 

 

                ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 ДОСТАВКА НА МАСИ И СТОЛОВЕ 

 

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 
позици № 2: 

Доставка на маси и столове   

 1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

Предметът на поръчката по обособена позиция № 2 включва доставка (съответно и 

монтаж за артикулите, за които е необходимо) и гаранционно поддържане. В Таблица  № 1 - 

техническа спецификация  по обособена позиция № 2 Доставка на маси и 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 

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 сградите в комплекса е изготвен инвестиционен проект с част 

интериор - обзавеждане, със съответните схеми за разпределение на обзавеждането по етажи и 

помещения. Изпълнителят следва да достави и монтира обзавеждането, предмет на обособена 

позиция № 2 съгласно разпределението по помещения, както е посочено в съответните схеми. 

Сградата на общежитието се състои от общо 5 етажа – сутерен, първи, втори, трети и четвърти 

етаж. 

 В колона № 2  от Таблица № 1 - Техническа спецификация по обособена позиция № 2 

Доставка на маси и столове е посочен код за всеки артикул от обособената позиция. Под този 

код е 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 № 2 Доставка на маси и столове 
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арт. 

№  

код в 

инв. 

проект 

 

Наименование на 

артикула 

Ед. 

мярк

а 

Коли-

чество 

Технически характеристики  

 

Примерна 

визуализация/схема на 

артикулите 

1  2  3  4  5  6  7  

1 С 1 
Посетителски 

стол 
бр. 161 

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. 
 

2 С 2 Работен стол бр. 2 

 

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   

 

  

 

 

 

 

 

3 C 3 Стол трапезен бр. 52 

 

Стол трапезен, без тапицерия                                                                             

материал: бук масив, цвят бук, в 

тоналност близка до цвета на 

артикули № М 6 и М 7. 

• Ширина на седалката:42 - 44 см. 

•  Височина на седалката от 

земята: 47- 49 см. 

•  Цялостна височина на стола  

88 – 90 см.  

•  Дълбочина на седалката 47–50см. 

 

 
 

4 C 4 Стол алуминиев бр. 24 

Стол алуминиев 

Размер: 55-57/56-58/72-74 см 

Диаметър на рамката: 25х1.0 мм 

Издържа до 120 кг 

 

  
 

 



3 

5  С 5 
Маса 

алуминиева 
бр. 6 

 

Маса алуминиева 

Стабилна метална конструкция, 

диаметър 60 см 

 

 

 

 

 

 
 

6 М 6 Маса за хранене бр. 9 

 

Маса с р-ри: 

д.140/ш.70/в.75см. 

Материал: бук масив, плот с 

дебелина минимум 20mm, 

укрепваща царга, крака със 

сечение минимум 50 х 50mm.  

Водоустойчив полиуретанов лак, 

цвят бук. 

 

 
 

 

 

 

7 М 7 Маса за хранене бр. 9 

 

Маса с р-ри: 

д.60/ш.60/в.75см. 

Материал: бук масив, плот с 

дебелина минимум 20 mm, 

укрепваща царга, крака със 

сечение минимум 50 х 50 

mm.  

Водоустойчив полиуретанов 

лак, цвят бук. 
 

 

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 № 2 се 

оферират в таблица за техническо съответствие по артикули – образец № 2а.2. от 

документацията, като същите трябва задължително да отговарят на изискванията на 

Възложителя, посочени в настоящото Приложение № 1.2. 

  

 3.2.ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И МОНТАЖА

 Изпълнителят на обществената поръчка по обособена позиция № 2 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.  
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 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 употреба и работа, ергономично, безопасно, 

функционално за ползване,  лесно за обслужване и почистване.  

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

 Предложените единични цени трябва да включват стойността на артикулите,  

доставката, монтажа, транспорт до крайния получател, товаро-разтоварни дейности, 

гаранционно поддържане и да включват всички  неупоменати, но необходими разходи.  

 4. Възложителя определя финансов лимит за изпълнение на поръчката по 

обособена позиция № 2 в размер на 12 000,00лв. без ДДС. Участник, чието ценово 

предложение надвишава определения от Възложителя финансов лимит ще бъде отстранен 

от участие по тази обособена позиция.   

 

 


