
Приложение  № 4б

код артикул подробно описание мярка общо

/размери/  количество

MS

MS 02

стол

ученически, здрава /усилена/ метална конструкция /с двойно укрепване/, седалка и 

облегалка от огънато слепена букова дървесина, пластмасови стъпки и тапи на 

металните части, цвят: бук бр. 86

MS 03

маса

ученическа маса-двуместна с р-ри: 105-110/50-60/стандартна височина, здрава 

метална конструкция, плот от дървесен материал, облицован с устойчиво 

меламиново покритие, пластмасови стъпки и тапи на металните части, цвят:бук бр. 8

OS  

OS 1

стол

посетителски, здрава метална конструкция, стифиращи се един в друг, 

висококачествена антистатична дамаска, декоративни пластмасови капаци на 

седалката и облегалката,  цвят:черен бр. 10

OS 4

стол

работен, на колелца  с подлакътници, висока облегалка, висококачествена 

антистатична дамаска, газов амортисьор за плавно регулиране на височината на 

седалката, удебелена тапицерия на седалката и облегалката , перманентен контакт, 

осигуряващ непрекъснат контакт на облегалката и гърба на седящия, цвят:черен
бр. 9

OS 6

стол

работен, на колелца  с подлакътници, висока облегалка, висококачествена 

изкуствена кожа, газов амортисьор за плавно регулиране на височината на 

седалката, удебелена тапицерия на седалката и облегалката , перманентен контакт, 

осигуряващ непрекъснат контакт на облегалката и гърба на седящия, цвят: черен
бр. 4

OS 7

стол

директорски-тип кресло, висока и широка седалка и облегалка, елегантни 

подлакътници, на колелца, висококачествена естествена кожа, гръб-еко кожа, газов 

амортисьор, люлеещ механизъм, плавно регулиране на височината,  цвят:черен
бр. 2

OS 8
стол

пластмасов гръб и седалка; сгъваем с 4бр.крака от  стомана  прахово боядисван; 

цвят черен бр. 2

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ 

Обособена позиция № 1  Ученически маси и столове

Обособена позиция № 2  Офис  столове
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OS 9  стол

офис, на колелца с подлакътници, висока облегалка, тапициран с висококачествена 

еко кожа, хидравличен механизъм на седалката, макс. Тегло на седящия  120 кг., 

цвят:черен бр. 8

LS

LS 1 Лабораторен стол въртящ се,кръгъл,с 4 метални крачета и кожена седалка 32-34 см, цвят черен,  бр. 13

O 1

O 3 ЕДИНИЧНИ  БЮРА

O 3-2 бюро с р-ри: 120-125/70-80/стандартна височина, цвят : бук бр. 1

O 7 ЪГЛОВИ КОНФИГУРАЦИИ: РАБОТНИ КАБИНЕТИ/

O 7 -5 работно място, включващо:

1.бюро с р-ри: 140-150/70-80/стандартна височина; 2.контейнер с 4 чекмеджета и 

заключване, дебелина на плота мин.25 мм., цвят:орех бр. 1

Обособена позиция № 5  Офис обзавеждане

Обособена позиция № 3  Лабораторни столове
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