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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Възложител: ТП ДГС Генерал Тошево при СИДП ДП Шумен 

 

 І.ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА  

 Обществена поръчка възлагана чрез: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 

 Наименование на поръчката: Доставка на мебелировка  (за офиса, 

трапезария, градина, столове и др.) 

 Обект на поръчката: ДОСТАВКА (покупка) 

 Предмет на поръчката: Мебелировка 

 СРОК НА ДОГОВОРА: до 31.12.2018г.или изчерпване на одобрения финансов 

ресурс 

 МЯСТО НА ДОСТАВКА - гр. Генерал Тошево, ПК 9500, ул. „3-ти март“ № 42 

 КОЛИЧЕСТВО/ОБЕМ - Позиция №1"Мека мебел"- Диван-1бр, Фотьойл-1бр.; 

Позиция №2"Офис столове" -Посетителски стол-30 бр., Работен стол-12бр.; 

Позиция №3 "Стелажи и шкафове"-Стелаж-6бр., Шкаф-3 бр. 

 СРОК  НА ИЗПЪЛНЕНИЕ - до 25 работни дни от подаване на заявка за 

доставка. 

  

 Гаранционна и извънгаранционната поддръжка: съгласно 

спецификацията 
 

 Изисквания към документацията, съпровождаща стоките предмет на 

поръчката: Стоките предмет на поръчката се доставят заедно с всички 

документи които ги съпътстват според вида на стоката и относимите към нея 

нормативни разпоредби, като например – указание/упътване за употреба, 

технически паспорт/описание, гаранционна карта, декларация за съответствие, 

сертификат за качество, протокол за изпитване и т.н. 

 

 График за изпълнение на поръчката в рамките на срока на договора. 

 - Доставка на стоките: до 25 работни дни от подаване на заявка за доставка, в 

рамките на действие на договора, франко посоченото местоизпълнение - гр. Генерал 

Тошево, ПК 9500, ул. „3-ти март“ № 42. 

 - Документиране- Протокол за приемане и предаване/стокова разписка, и/или 

документ за извършен и приет монтаж/инсталиране/разтоварване. 

  

 -Плащане – В 30 дневен срок от подписване на приемо-предавателния 

протокол за извършената доставка. Документиране- Фактура издадена от 

изпълнителя, Платежно нареждане  

 - Изисквания към образуването на предложената цена: 

 Предлагана цена следва да се образува като се посочат отделните стоки, 

единична цена, количество, обща цена, и обща крайна цена на доставката без ДДС, и 

крайна обща сума за плащане с ДДС. Всички цени да са в български лева. 

 

 

ІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (изисквания към характеристиките на 

стоката предмет на поръчката). 

 

Позиция  Вид на 

мебелите 

Технически 

параметри  

Изисквания към 

параметрите 

Прогнозно 

количество 

Максимален 

прогнозен 

ресурс в лева 

без ДДС 

№1 

„Мека 

мебел“ 

 

Диван 

„двойка“ /две 

места/  

1. Корпус  

 

-Дървесина, 

например- 

масивни 

дървесни 

1 бр. 1500,00  



 материали, ПДЧ, 

слоеста 

дървесина; 

седални части – 

зиг-заг пружини. 

2. Меки части: 

 

А: Облегална 

част – меки 

материали като 

например 

високоеластичен 

дунапрен, 

силиконизирана 

вата, 

полиуретанова 

пяна, 

полиестерна вата. 

Б: Седална част - 

меки материали 

като например 

високоеластичен 

дунапрен, 

силиконизирана 

вата, 

полиуретанова 

пяна, 

полиестерна вата. 

3. Мебелни 

крака  

- масивна 

дървесина. 

4. Размери в 

сантиметри 

(допустимо до 

минус 10 % от 

посочените) 

 

4.1. Габаритна 

дължина 

140 

4.2. Габаритна 

височина 

85 

4.3. Габаритна 

дълбочина 

82 

4.4. Височина 

на седалната 

част 

47 

5. Материал на 

дамаската и 

цвят. 

Дамаска от 

текстил, кожа или 

„еко кожа“, с 

възможност за 

избор на 

минимум 3 цвята 

в червената 

цветова гама   

6. Гаранционен 

срок 

Мин. 2 години 

Фотьойл 1. Корпус  

 

-Дървесина, 

например- 
1 бр. 960,00 лв.  



масивни 

дървесни 

материали, ПДЧ, 

слоеста 

дървесина; 

седални части – 

зиг-заг пружини. 

2. Меки части: 

 

А: Облегална 

част – меки 

материали като 

например 

високоеластичен 

дунапрен, 

силиконизирана 

вата, 

полиуретанова 

пяна, 

полиестерна вата. 

 Б: Седална част - 

меки материали 

като например 

високоеластичен 

дунапрен, 

силиконизирана 

вата, 

полиуретанова 

пяна, 

полиестерна вата. 

3. Мебелни 

крака  

- масивна 

дървесина. 

4. Размери в 

сантиметри 

(допустимо 

отклонение до 

минус 10 % от 

посочените) 

 

4.1. Габаритна 

дължина 

84 

4.2. Габаритна 

височина 

85 

4.3. Габаритна 

дълбочина 

82 

4.4. Височина 

на седалната 

част 

47 

5. Материал на 

дамаската и 

цвят 

Дамаска от 

текстил, кожа или 

„еко кожа“, с 

възможност за 

избор на 

минимум 3 цвята 

в червената 

цветова гама   

6. Гаранционен Мин. 2 години 



срок 

 

 

№2 

„Офис 

столове“ 

Посетителски 

стол 

1.Рамка Метална рамка, 

прахово 

боядисана в 

черен цвят 

30 бр. 900,00 

2.Седалка и 

облегалка и 

дамаска 

Многослойна 

дървесина, 

тапицирани с 

дамаска от 100% 

синтетични 

влакна. Дамаска 

черен  цвят. 

3.Гърбове на 

седалката и 

облегалката 

Пластмасови 

капаци, черен 

цвят. 

4.Крака Протектори на 

краката за защита 

на подовите 

настилки. Черен 

цвят, прахово 

боядисани. 

5.Стифиране 

(свързване на 

столовете един 

с друг в редица) 

Възможност за 

стифиране мин. 

10 броя, един до 

друг 

6. Размери в 

милиметри 

(допустимо 

отклонение до + 

10 % от 

посочените) 

 

6.1. Широчина 

на седалката 

475 

6.2. Дълбочина 

на седалката 

415 

6.3.Височина на 

седалката 

350 

6.4. Широчина 545 

6.5. Дълбочина 425 

6.6. Височина 820 

6.7.Натоварване Мин. 120 кг 

7. Гаранционен 

срок 

Мин. 3 години 

Работен стол 1.Цвят Черен  12 1440,00 

2.Материал на 

тапицерията на 

седалката и 

облегалката и 

цвят 

Дамаска черен  

цвят. 

3.Подлакътници Фиксирани 

подлакътници, 

черен цвят. 



4.Механизъм „Tilt” 

5. Гаранционен 

срок 

Мин. 3 години 

6. Размери в 

милиметри 

(допустимо 

отклонение до + 

10 % от 

посочените) 

 

6.1. Широчина 

на седалката 

475 

6.2. Дълбочина 

на седалката 

450 

6.3.Височина на 

седалката 

Регулируема от 

445-550 

6.4. Широчина 720 

6.5. Дълбочина 720 

6.6. Височина Регулируема от 

1085-1190 

6.7.Натоварване Мин. 120 кг 

Позиция 

№3 

"Стелажи 

и 

шкафове" 

Стелаж 1.Материал на 

стелажа 

Метал 6 бр. 300,00 

2.Размери в 

милиметри 

(допустимо 

отклонение до + 

10 % от 

посочените) 

 

2.1. Дължина 900 

2.2. Широчина 400 

2.3.Височина  1800 

3. Рафтове-

брой, материал, 

разположение 

5 бр., ПДЧ, на 

равни разстояния 

един от друг с 

възможност за 

поставяне на 

папки класьори 

за документи 

формат А4 между 

тях  

4. 

Товароносимост 

на рафта  

Мин. 175 кг  

5. Връзка между 

детайлите 

Безболтова   

6. Цвят на 

стелажа 

Сив  

7.Гаранционен 

срок 

Мин. 1 год. 

Шкаф с 

врати 

1.Материал на 

шкафа и 

вратите, 

заключване 

Стоманен шкаф и 

врати, с патрон и 

заключване с 

ключ. 

3 бр. 900,00 

2.Размери в  



милиметри 

(допустимо 

отклонение до + 

10 % от 

посочените) 

2.1. Дължина 800 

2.2. Широчина 400 

2.3.Височина  1990 

3. Рафтове 4 бр., с 

регулируема 

височина  

4. 

Товароносимост 

на рафта  

Мин. 50 кг  

5. Цвят  Сив  

6. Материал на 

изработка на 

шкафа и 

дебелина на 

материала 

Стомана с мин. 

дебелина 0,8 мм. 

7.Гаранционен 

срок 

Мин. 2 год. 

 

 

 

Забележка: За улеснение на участниците към документацията е приложен 

образец на оферта. 

 

 

Изготвил:...../П/ чл.2 ЗЗЛД...............                                

/инж.Димитър Иванов-зам.директор / 

 

 

 

 


