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  Приложение № 1.4. 

              

 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 ДОСТАВКА И 

МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ СТЕЛАЖИ И ГАРДЕРОБЧЕТА 

 

 

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 № 4: 

Доставка и монтаж на метални стелажи и гардеробчета 

 

  1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 

Предметът на поръчката по обособена позиция № 4 включва доставка (съответно и 

монтаж за артикулите, за които е необходимо) и гаранционно поддържане. В Таблица                

№ 1 - техническа спецификация  по обособена позиция № 4 Доставка и монтаж на 

метални стелажи и гардеробчета 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 № 4  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 

№ 4 Доставка и монтаж на метални стелажи и гардеробчета 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 
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арт. 

№  

код в 

инв. 

проек

т 

 

Наименование на 

артикула 
Ед. мярка 

Коли-

чество 

Технически характеристики  

 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

 

Ск 1 

 

Метален 

стелаж с 

размери:  

ш. 80-90/д. 40-45/ 

в. 180-200 см 

 

бр 

 

14 

Лесен за сглобяване, 

влагоустойчив и удобен за 

почистване, 5 нива, 

товароносимост до 50 кг. на рафт 

с р-ри: 

ш.80-90/д.40-45/в.180-200 см,  

цвят: сив 

 

2 

 

Ск 3 

Метален стелаж с 

размери:  

ш.75-85/ 

д.30-40/ 

в. 140-160 см, 

 

бр. 

 

5 

Лесен за сглобяване, влагоустойчив 

и удобен за почистване,    

4 нива с р-ри: 

 ш.75-85/д. 30-40/в. 140-160 см, 

 цвят: сив 

3 Ск 4  Гардероб за 

съблекалня с 

размери: 

ш. 35-40/ 

д. 40-45/  

в.180-200 см 

 

бр 

 

5 

Метален гардероб единичен  

- Здрава метална конструкция. 

- Прахово боядисан, цвят сив. 

- Едноточково заключване. 

- Уникално заключване за всяко 

едно гардеробче (резервен ключ).                                                                                               

- Стоманена ламарина с дебелина 

0.9мм 

- Вентилационни отвори  

- Рафт в долната част на 

гардероба. 

- Окачалка за дрехи. 

- Размери: ш. 35-40/ д. 40-45/ в. 

180-200см 

 

4 

 

С 6  

 

 

Пейка за 

съблекалня 

с р-ри: д.90/ ш. 

33/ в.46 см 

 

 

бр 

  

 

 

1 

 

Пейка за съблекалня с р-ри:  

д.90/ ш. 33/ в.46 см 

Метална  конструкция от 

квадратен профил със сечение не 

по-малко от 30/30/2mm с прахово 

полимерно покритие, цвят 

светлосив,  

дъски от бук, лакирани, цвят бук 
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Описанията на предложените от участниците артикули по обособена позиция № 4 

се оферират в таблица за техническо съответствие по артикули – образец № 2а.4. от 

документацията, като същите трябва задължително да отговарят на изискванията на 

Възложителя, посочени в настоящото Приложение № 1.4. 

  

 3.2.ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И МОНТАЖА

 Изпълнителят на обществената поръчка по обособена позиция № 4 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, безопасно, функционално за ползване,  лесно за 

обслужване и почистване.  

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

 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 № 4 в размер на 4 000,00лв. без ДДС. Участник, чието ценово 

предложение надвишава определения от Възложителя финансов лимит ще бъде 

отстранен от участие по тази обособена позиция.   

 

 


