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                                     Приложение № 1а

арт.

№

код  в 

схемите

Наименование на

артикула

Технически характеристики

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ

РАЗМЕРИ 

Мярка Количество
Примерна визуализация /

схема на артикулите

1 2 3 4 5 6 7

1. ГР-1 Гардероб - ТИП 1

Гардероб единичен с габаритни р-ри: 

ш. 50/ д.60/ в. 190-200 см

Изработен от  ЛПДЧ 18 мм. Захващане на тавана и дъното  за страниците с 

евровинтове 5/50 или по-големи. 

Захващане на гърба с нут.

Кант на корпуса -  мин. 0,4мм.,

кант на врати - мин. 2мм.

С лост за закачалки, чекмедже  и 2 рафта отдолу. 

Регулируеми крачета мин.  h 44мм, без цокъл.

Цвят: избелен дъб

бр. 441

2. ГР-3 Гардероб - ТИП 3

Размери ш/ д/ в: 80/ 50/ 190-200 см.; 

Двукрилен гардероб с лост и три рафта.

Изработен от  ЛПДЧ 18 мм.

Захващане на тавана и дъното  за страниците с евровинтове 5/50 или по-

големи. 

Захващане на гърба с нут.

Кант на корпуса -  мин. 0,4мм.;

кант на врати - мин. 2мм.

Регулируеми крачета мин. h 44мм, без цокъл

Цвят: избелен дъб

бр. 14

3. ЕТ-1
Етажерка стенна - ТИП

1

Етажерка за стена

Размери ш. 110/ д. 20/в. 56см.

Две секции за съхранение

Изработена  от  ЛПДЧ 18 мм.

Кант - мин. 0,5мм.

Цвят: избелен дъб

бр. 794

Технически спецификации общо по позиции 

Обособена позиция № 1 Доставка и монтаж на обзавеждане за общежитие - корпусна мебел
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4. Б-1
Бюро с подвижен

контейнер - ТИП 1

Бюро с подвижен контейнер 

Размери:  д. 120/ш. 60/в.75 см

Материал: ЛПДЧ. Дебелина на плота и капака на контейнера - мин. 25 мм. 

ЛПДЧ, 

преден панел - ЛПДЧ 18 мм

с широчина най-малко 500 мм. 

Кант на плота, капака на контейнера и чекмеджетата  - мин. 2мм.

кант на корпуса - мин. 0,4мм.

Крака с широчина най-малко 500 мм.

Подвижен контейнер на колелца с  3 чекмеджета и заключване на горното 

чекмедже. 

Размери:  д. 40/ш. 50/в.50 см

Цвят избелен дъб.

бр. 397

5. Б-2 Бюро - ТИП 2

Бюро с размери:  д. 170-180/ш. 70/в.75 см

Материал: ЛПДЧ. Дебелина на плота    

мин. 25мм, преден панел - ЛПДЧ 18 мм

с широчина най-малко 500 мм. 

Крака с широчина най-малко 500 мм.

Кант на плота  - мин. 2мм.

кант на корпуса - мин. 0,4мм.

Цвят избелен дъб.

бр. 4

6. Б-2.1
Помощно бюро - ТИП

2.1

Помощно бюро или плот с крак в ляво

с р-ри: 70-80/50-60;

Материал: ЛПДЧ,  

Дебелина на плота  мин. 25 мм. 

Кант на плота - мин. 2мм.

Предназначено за монтаж с метални планки  към артикул с код Б - 2. 

Цвят избелен дъб.

бр. 2

7. К-1 Контейнер - ТИП 1

Подвижен контейнер с  4 чекмеджета и общо заключване.

Материал: ЛПДЧ 18мм., дебелина на капака на контейнера - 25мм. 

Кант на капака на контейнера и чекмеджетата - мин. 2мм.

Кант на корпуса - мин. 0,4мм.

Размери:  д. 40/ш. 50/в.65-70 см

Към артикул с код Б-2.

Цвят: избелен дъб.

бр. 4
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8. Б-6 Бюро - ТИП 6

Бюро с р-ри:   д.170-180/ ш.70/ в.75см., с контейнер 

Материал: ЛПДЧ. Дебелина на плота    

мин. 25 мм, преден панел - ЛПДЧ 18 мм

с широчина най-малко 500 мм. 

Крака с широчина най-малко 500 мм.

Подвижен контейнер с размер 50/40/65-70см  със странично отваряща се 

врата и заключване. 

Кант на плота, на капака на контейнера и чекмеджетата - мин. 2мм. 

кант на корпуса - мин. 0,4мм.

Цвят:  избелен дъб.

бр. 1

9. М-1
Маса за хранене - ТИП 

1

Маса с р-ри: д.140/ш.90/в.75см.

Материал: Плот ЛПДЧ мин.  25мм, 

кант мин. 2мм. 

конструкция и крака бук масив,

Водоустойчив полиуретанов лак, цвят бук.

бр. 13

10. СТ-5 Стол трапезарен

Стол трапезарен, без тапицерия                                                                             

материал: букова дървесина, цвят бук, 

в тоналност близка до цвета на артикул с код  № М-1

• Ширина на седалката: 420-440 мм

• Височина на седалката от земята: 470-490 мм

• Цялостна височина на стола 880-900 мм. 

• Дълбочина на седалката 470-500мм.

бр. 66

11. М-2 Маса - ТИП 2

Маса холна с размери: д.120/ ш.60/ в.50 см

Материал: ЛПДЧ 25мм;

Кант мин. 2мм.

Цвят избелен дъб.

бр. 28

12. М-3 Маса - ТИП 3

Специализирана правоъгълна маса за читалня 

Материал: ламиниран плот мин. 25мм,

Кант мин. 2мм.

Конструкция: здрава метална конструкция с прахово боядисване

Протектори на краката за защита на подовите настилки 

Размери: 140-150см/90-100см/75см

Цвят избелен дъб.

бр. 26
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13. М-5 Маса - ТИП 5

Маса холна с размери: д.60/ ш.60/ в.50 см

Материал: ЛПДЧ 18мм;

Кант мин. 2мм.

Цвят избелен дъб.

бр. 1

14. М-6 Маса - ТИП 6

Маса холна с размери: д.100/ ш.60/ в.50 см

Материал: ЛПДЧ 18мм;

Кант - мин. 2мм.

Цвят избелен дъб.

бр. 1

15. Л-1

Легло   с  табли  и 

повдигащ механизъм  - 

ТИП 1

Легло   с  табли  и повдигащ механизъм 

Размери: д. 190/ ш. 90/ в.42см. до 70см

Материал: ЛПДЧ 18мм.

Кант на корпус и табли - мин.2мм.

Корпус, изработен от кантирано ЛПДЧ 18мм с две отделения за съхранение.

Дъно от МДФ 4мм

Повдигащ механизъм тип: 

Пружинен, закрепен към плоскостите проходно с болт и гайка.

Матрак: тип еднолицев 

с размери:  90 х 190 х 22 см

с вградена рамка от материал масив. Пружинен пакет тип Бонел. Дамаска от 

износоустойчив, негорим текстил.

Таблите на леглото да могат да бъдат от лявата или дясна страна в 

зависимост от монтажа.

Цвят избелен дъб.

бр. 398
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16. Л-2

Легло   с  табли  и 

повдигащ механизъм - 

ТИП 2

Легло   с  табли  и повдигащ механизъм 

Размери: д. 200/ ш. 100/ в.42см. до 70см.

Материал: ЛПДЧ 18мм;

Кант на корпус и табли - мин.2мм.

Корпус, изработен от кантирано ЛПДЧ 18мм с две отделения за съхранение.

Дъно от МДФ 4мм

Повдигащ механизъм тип:

Пружинен, закрепен към плоскостите проходно с болт и гайка.

Матрак: тип еднолицев 

с размери:  100 х 200 х 22 см

с вградена рамка от материал масив. Пружинен пакет тип Бонел. Дамаска от 

износоустойчив, негорим текстил.

Таблите на леглото да могат да бъдат от лявата или дясна страна в 

зависимост от монтажа.

Цвят избелен дъб.

бр. 1

17. НШ-1 Нощен шкаф - ТИП 1

Нощно шкафче с р-ри: ш.35/ д.42/ в.60 см 

Изработено от ЛПДЧ 18 мм, с вратичка и едно междурафтие над вратичката. 

Кант на капака и вратичката - мин. 2мм.

Кант на корпуса - мин. 0,4мм.

Регулируеми крачета  h 44 мм, без цокъл

Цвят избелен дъб

бр. 399

18. Ш-1 Шкаф - ТИП 1

Висок шкаф с 1 врата и 2 открити  рафта.

Размери ш. 42/ д. 40/ в. 162см.  

Изработен  от  ПДЧ 18 мм, 

Гръб от МДФ 4 мм. 

Захванат в страниците с нут 

Кант на корпуса - мин.0,5мм.

Кант на вратата - мин. 2мм.

Регулируеми крачета  h 44мм, без цокъл

Цвят избелен дъб

бр. 49

19. Ш-2 Шкаф - ТИП 2

Висок офис шкаф с 2 врати и 2 рафта  с размери ш. 80/ д. 40/ в. 162 см.

Изработен  от  ПДЧ 18 мм,

Гръб от МДФ 4мм. 

Захванат в страниците с нут. 

Кант на корпуса - мин.0,5мм.

Кант на вратите - мин. 2мм.

Регулируеми крачета  h 44 mm, без цокъл

Цвят избелен дъб

бр. 59
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20. Ш-3 Шкаф - ТИП 3

Шкаф за телевизор.

Размери: ш. 90/ д. 45/ в. 50см.

Материал: ЛПДЧ 18 мм.

Кант на корпуса - мин.0,5мм.

Кант на вратите и капака  - мин. 2мм.

Цвят: Избелен дъб

бр. 12

ОБЩО ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 2710

Обособена позиция № 2 Доставка на столове

1. СТ-1
Посетителски стол -

ТИП 1

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.

бр. 399

2. СТ-3 Работен стол - ТИП 3

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  

бр. 3

3. СТ-4
Посетителски стол -

ТИП 4

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 - тъмно сив

бр. 108

ОБЩО ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 510

Примерните визуализации/схеми в колона № 7 илюстрират общата визия за формата, размера и вида на артикулите. Участниците задължително трябва да предложат артикули, които да 

отговарят на описанието в колона № 4 – технически характеристики. 

Примерните визуализации/схеми в колона № 7 илюстрират общата визия за формата и вида на артикулите. Участниците задължително трябва да предложат артикули, които да отговарят 

на описанието в колона № 4 – технически характеристики. 
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Обособена позиция № 3 Доставка и монтаж на мека мебел

1. ММ-1
Мека Мебел - ТИП 1 

/фотьойл/

Фотьойл   посетителски

Габаритен размер

 д. 85-90/ ш. 80-85 / в. 75 - 90см. 

 корпус - ПДЧ/ дървен материал. 

Дамаска износоустойчива, едноцветна, топли пастелни тонове.  

На крачета. Без подлакътници.

Забележка: 

Цвета на дамаската трябва да  бъде идентичен с дамаската на артикули 

ММ-2 и ММ-3. 

бр. 9 Според посоченото в техническите характеристики.

2. ММ-2
Мека Мебел - ТИП 2 

/диван двойка/

Диван   двуместен   посетителски

Габаритен размер

 д. 130-150/ ш. 80-90 / в. 75 - 90см. 

корпус - ПДЧ/ дървен материал. 

Дамаска износоустойчива, едноцветна, топли пастелни тонове.

На крачета. Без подлакътници.

Забележка: 

Някои от помещенията, за които са предназначени артикулите са 

трудно достъпни с тесни врати и коридори. Да има възможност за 

доставка на части и монтаж на място. 

Цвета на дамаската трябва да  бъде идентичен с дамаската на артикули 

ММ-1 и ММ-3.  

бр. 49 Според посоченото в техническите характеристики.

3. ММ-3
Мека Мебел - ТИП 3 

/диван тройка/

Диван   триместен посетителски

Габаритен размер:

д. 200-220/ ш. 80-90 / в. 75 - 90см. 

корпус - ПДЧ/ дървен материал. 

Дамаска износоустойчива, едноцветна, топли пастелни тонове.

На крачета. Без подлакътници.

Забележка: 

Някои от помещенията, за които са предназначени артикулите са 

трудно достъпни с тесни врати и коридори. Да има възможност за 

доставка на части и монтаж на място. 

Цвета на дамаската трябва да  бъде идентичен с дамаската на артикули 

ММ-1 и ММ-2. 

бр. 10 Според посоченото в техническите характеристики.

ОБЩО ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: 68
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1. МШ-1
Метален гардероб

единичен 

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. 45-50/ в. 180-200см

бр. 28

2. МШ-2 
Метален шкаф за 

хигиенисти 

Метален шкаф за хигиенисти

Размери: ш. 80 х д. 40 х в. 180-200 (см)

метална конструкция, прахово боядисана в сив цвят, изработен от стомана с 

дебелина 0,8 мм на тавана, дъното и вратите, тръба за закачалки, кукички за 

дрехи, рафтове;

уникално заключване; на крачета 

бр. 17

3. МС-1
Метален стелаж - ТИП 

1

Метален стелаж

Лесен за сглобяване, влагоустойчив и удобен за почистване, 

5 нива, товароносимост до 50 кг. на рафт  

р-ри: ш.90-100/д.40-50/в.180-200 см, 

без болтова връзка

цвят: сив

бр. 12

4. МС-2
Метален стелаж - ТИП 

2

Метален стелаж

Лесен за сглобяване, влагоустойчив и удобен за почистване, 

5 нива, товароносимост до 50 кг. на рафт 

с р-ри: ш.80/д.30-40/в.180-200 см, 

без болтова връзка

цвят: сив

бр. 4

5. МС-3
Метален стелаж - ТИП 

3

Метален стелаж

Лесен за сглобяване, влагоустойчив и удобен за почистване, 

5 нива, товароносимост до 50 кг. на рафт с

р-ри: ш.90-100/д.40-50/в.180-200 см, 

без болтова връзка

цвят: сив

бр. 1

Обособена позиция № 4 Доставка и монтаж на метални шкафове и стелажи
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6. МС-4
Метален стелаж - ТИП 

4

Метален стелаж

Лесен за сглобяване, влагоустойчив и удобен за почистване, 

5 нива, товароносимост до 50 кг. на рафт с 

р-ри: ш. 90 х д. 30-35 х в. 180-200 см, 

цвят: сив

бр. 18

 

ОБЩО ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: 80

Обособена позиция № 5  Доставка и монтаж на бяла техника 

1. ОБ-1 Хладилник с една врата

Хладилник  с една врата

Общ капацитет(нето) мин. 98 литра

височина 83.00 -87.00 см

ширина 45.00 - 50.00 см

дълбочина 52.00см. - 54.00 см

Капацитет на хладилника(нето) мин. 84 литра

Капацитет на камерата(нето) мин. 14 литра

Енергиен клас мин . А+

Автоматично размразяване

Брой полици 2

Цвят бял

бр. 216 Според посоченото в техническите характеристики.

2. ОБ-4
Машина за почистване 

и полиране на обувки          

Четки - 3 бр.

Ел. захранване: 220 V

Кремоподаващо устройство

Подвижна подложка

бр. 1 Според посоченото в техническите характеристики.

3. ОБ-23
Готварска печка с

керамични котлони

Готварска печка с керамични котлони

Размери Височина 80-85см/ширина 45-55см/Дъблочина 60см 

Енергиен клас - мин. А+++

Четири нагревателни зони

Обем на фурната мин. 53L

Механичен таймер

Брой тави: 2

Цвят бял

бр. 7 Според посоченото в техническите характеристики.

Примерните визуализации/схеми в колона № 7 илюстрират общата визия за формата, размера и вида на артикулите. Участниците задължително трябва да предложат артикули, които да 

отговарят на описанието в колона № 4 – технически характеристики. 
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4. П - 1 Перална машина

Перална машина

Фронтално зареждане

Мин. 1000 оборота/мин.

Капацитет мин. 6 кг. пране

височина 83.00 -87.00 см

ширина 60 см

дълбочина 49.00- 55.00 см

Енергиен клас - мин. А+++

Цвят бял

бр. 5 Според посоченото в техническите характеристики.

5. С - 1 Сушилня

Сушилня

Кондензационна с термопомпа

Капацитет - 7кг.

височина 83.00 -87.00 см

ширина 60 см

дълбочина 53.00- 56.00 см

Енергиен клас мин. А+++

Индикатор за водния резервоар

Индикатор за филтър

Цвят бял

бр. 5 Според посоченото в техническите характеристики.

ОБЩО ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: 234


