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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Изпълнителна агенция  
„Главна инспекция по труда”  
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тел.: 0700 17 670; факс: 02/987 47 17 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

на процедура чрез вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП във 

връзка с РС № СПОР-7/15.03.2018 г. с предмет: 

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОФИС-МЕБЕЛИ И СТОЛОВЕ ЗА ИА ГИТ" 

 Артикул; размери: дължина/ширина(дълбочина)/височина см 

1 [ОМБ 4] Бюро, плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм, стъпки за предпазване от 

надраскване на подовите настилки; размери: 140/70/75 см ± 10% 

2 [ОМБ 6] Бюро, плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм, стъпки за предпазване от 

надраскване на подовите настилки; размери: 120/70/75 см ± 10% 

3 [ОМБ 7] Бюро, плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм, стъпки за предпазване от 

надраскване на подовите настилки; размери: 120/60/75 см ± 10% 

4 [ОМБ 9] Бюро, помощно, плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм, стъпки за 

предпазване от надраскване на подовите настилки; размери: 100/60/75 см ± 10% 

5 [ОМБ11] Бюро, помощно, плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм, стъпки за 

предпазване от надраскване на подовите настилки; размери: 60/50/75 см ± 10%  

6 [ОМБ20] Надстройка с 2 врати, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 80/45/60 см ± 10%  

7 [ОМБ23] Библиотека с 5 рафта, 2/5 врати, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 80/40/200 см ± 10% 

8 [ОМБ24] Библиотека с 5 рафта, отворена средна част, горна и долна част с врати, ПДЧ 

мин. 18 мм; размери: 80/40/200 см ± 10% 

9 [ОМБ28] Етажерка с 4 рафта, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 80/40/200 см ± 10% 

1

0 

[ОМБ30] Етажерка с 4 рафта, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 70/35/160 см ± 10% 

1

1 

[ОМБ33] Закачалка за дрехи, стояща, метална, със стабилна основа; размери: височина 

190 см ± 10%  

1

2 

[ОМБ35] Количка за компютър на колела, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 30/50/15 см ± 10% 

1

3 

[ОМБ37] Контейнер за бюро с 1 чекмедже и една врата, със заключване, на колела, ПДЧ 

мин. 18 мм; размери: 50/45/55 см ± 10%  

1

4 

[ОМБ40] Контейнер за бюро с 4 чекмеджета, без заключване, на колела, ПДЧ мин. 18 

мм; размери: 40/50/65 см ± 10%  

1

5 

[ОМБ41] Контейнер за бюро с 4 чекмеджета, със заключване, на колела, ПДЧ мин. 18 

мм; размери: 40/50/65 см ± 10%  

1

6 

[ОМБ49] Маса посетителска (малка), ПДЧ мин. 18 мм; размери: 80/60/60 см ± 10% 

1

7 

[ОМБ52] Маса помощна, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 100/50/75 см ± 10%  

1

8 

[ОМБ56] Маса, плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм; размери: 100/50/75 см ± 

10%  

1

9 

[ОМБ60] Стелаж със захващане за стени, метал; размери: 80/40/220 см ± 10% 

2

0 

[ОМБ61] Стелаж със захващане за стени, метал; размери: 120/70/30 см ± 10% 
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 Артикул; размери: дължина/ширина(дълбочина)/височина см 

2

1 

[ОМБ63] Посетителска пейка 3 места - метал, хром; размери: 180/70/80 см ± 10%  

2

2 

[ОМБ65] Стол президентски, тапицерия екокожа, на колела, амортисьор, метална 

основа на кръстачката, пoдлaĸътници мeтaлни c ĸoжeни пaдoвe, зaĸлючвaнe нa 

мexaнизмa в няĸoлĸo пoзиции; товароносимост: до 160 кг 

2

3 

[ОМБ71] Стол за офис, тапицерия екокожа, с аморисьор, подлакътници, регулираща 

облегалка, колела; товароносимост: до 120 кг 

2

4 

[ОМБ72] Стол за офис, тапицерия текстил, с аморисьор, подлакътници, регулираща 

облегалка, колела; товароносимост: до 120 кг  

2

5 

[ОМБ73] Стол посетителски, тапицерия екокожа, без подлакътници, метални крака; 

товароносимост: до 100 кг  

2

6 

[ОМБ74] Стол посетителски, тапицерия текстил, без подлакътници, метални крака; 

товароносимост: до 100 кг  

2

7 

[ОМБ78] Шкаф с 3 рафта, 2 врати, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 70/35/120 см ± 10% 

2

8 

[ОМБ79] Шкаф с 5 рафта, 2 врати, със заключване, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 80/40/200 

см ± 10% 

2

9 

[ОМБ83] Шкафче помощно, на колела, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 70/50/75 см ± 10% 

1. Общи изисквания към стоките  

1.1. Изпълнителите по рамковото споразумение следва да доставят и монтират всички 

артикули с размери и параметри, описани в техническото предложение, в съответствие с 

техническата спецификация на възложителя. 

 1.2. Изпълнителите по рамковото споразумение са задължени да доставят и монтират 

артикулите: 

 1.2.1. които да са нови и неупотребявани; 

 1.2.2. които отговарят на нормативно-установените изисквания за качество и 

безопасност при употреба от крайни потребители по БДС и EN (където е приложимо); 

 1.2.3. които отговарят на европейските стандарти за съответния вид мебели (ако има 

такива приложими за него); 

 1.2.4. които да са изработени от висококачествени материали, съответстващи на 

действащите технически норми и осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за 

периода на ползването им; 

 1.2.5. които да са безопасни, удобни за ползване, функционални, ергономични и с 

добър съвременен дизайн; 

 1.2.6. които да са без видими присъединителни елементи; 

 1.2.7. които да са влагоустойчиви, термоустойчиви, устойчиви на механични 

въздействия и устойчиви на химични въздействия в нормалните граници за подобен тип 

мебелировка; 
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 1.2.8. които да могат да бъдат нивелирани (където е приложимо), за да се компенсират 

неравности по пода и стените на помещенията, където се монтират; 

 1.2.9. които да не съдържат вредни за човешкия организъм съставки; 

 1.2.10. които да не променят цвета си от пряка слънчева светлина и имат възможност 

да бъдат обслужвани и почиствани лесно; 

 1.2.11. които да могат да се разглобяват и сглобяват многократно, без загуба на 

качествата им;  

 1.2.12. чиито метални елементи в конструкциите им, да са недеждно защитени от 

корозия;  

 1.2.13. чиито размери да се придържат към посочените, тъй като те са съобразени с 

конкретните помещения, в които ще бъдат монтирани. 

 2. Специфични минимални изисквания към стоките 

 2.1. Всички механизми като амортисьори, водачи на чекмеджета, панти, заключващи 

системи, пружини и др. да осигуряват многогодишна безпроблемна работа.  

 2.2. Дамаските (текстил, екокожа) на всички видове столове, следва да са 

висококачествени и износоустойчиви позволяващи многогодишна безпроблемна 

експлоатация. 

 2.3. Всички видове мебели, изработени от ПДЧ, следва да са с висококачествено 

термо и химическо устойчиво меламиново покритие. 

 2.4. Плотовете на масите и бюрата, както и лицевите части на мебелите изработени от 

ПДЧ, следва да са с кант мин. 2 мм. 

 2.5. Гардеробите и шкафовете следва да са с гръб мин. 4 мм. 

 2.6. Участниците следва да предлагат артикулите, включени в Техническата 

спецификация, минимум в следните цветове: 

 2.6.1. за всички видове столове дамаска (текстил, екокожа) – цвят черен; 

 2.6.2. за всички видове мебели, изработени от ПДЧ – цвят череша, бук и дъб; 

 2.6.3. за всички видове мебели, изработени изцяло от метал – цвят сив и черен; 

 2.7. При сключване на договор по Възложителя си запазва правото на избор на 

цветова гама от каталог на изпълнителя при запазване на единичните цени, посочени в 

ценовото предложение за съответния артикул. 

 3. Изисквания към доставките 

 3.1. Изпълнителите по рамковото споразумение са задължени: 

 3.1.1. да осигурят квалифициран персонал, който да доставя и монтира артикулите, 

описани в образеца на ценова оферта; 

 3.1.2. да доставят артикулите описани в образеца на ценова оферта с доказан 

произход, придружени със сертификат за произход и качество (където е приложимо) и 

коректно издаден търговски документ, който да посочва еднозначно и изчерпателно вида 

на доставените артикули, количество, партиден номер и др.;  

mailto:info@gli.government.bg
http://www.gli.government.bg/


 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Изпълнителна агенция  
„Главна инспекция по труда”  

 

 

4 
1000 София, бул. „Княз Ал. Дондуков” №3 

тел.: 0700 17 670; факс: 02/987 47 17 

е-mail: info@gli.government.bg 
           web: www.gli.government.bg 

 3.1.3. да осигурят безплатно документация на български език от производителите 

(където е приложимо), придружаваща съответните артикули, като сертификати, листове, 

инструкции за безопасна употреба и/или друг вид документи; 

 3.1.4. да приемат и изпълняват заявки за доставка и монтаж на артикулите, описани в 

образеца на ценова оферта, в работни дни от 09:00 до 17:30 ч. на телефон/факс/имейл, 

указани в договора с възложителя; 

 3.1.5. да доставят артикулите във фабрична опаковка (където е приложимо), 

предпазвайки ги от външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на 

склад;  

 3.1.6. при доставката на артикулите, да дадат указания за правилното им съхранение и 

експлоатация; 

 3.1.7. доставката на всички артикули да обхваща всички дейности по изпълнение на 

поръчката - товарене, разтоварване, транспортиране и др. съпътстващи дейности до франко 

сградите на възложителите в София и страната и всички разходи по изпълнение на 

поръчката до местата на изпълнение, в т.ч. транспортни разходи, такси, мита, застраховки, 

спомагателни материали и др.; 

 3.1.8. при наличие на производствени дефекти на артикулите, да ги отстранят за тяхна 

сметка; 

 3.1.9. да осигурят гаранционна поддръжка на доставяните артикули, която следва да 

покрива всичките им конструктивни части; 

 3.1.10 да гарантират срещу скрити фабрични дефекти доставените артикули, при 

условие че са спазени условията за експлоатация и възникналите дефекти не са резултат от 

обикновено износване, неправилно съхранение или ползване, което се констатира с 

протокол; 

 3.1.11. най-късно на следващия работен ден, считано от датата на уведомлението за 

наличие на повреда/дефект на доставени по договора артикули, да изпратят специалисти за 

отстраняване на дефекта/повредата; 

 3.1.12. да отстраняват констатирани дефекти/повреди в срок не по-дълъг от седем 

работни дни; 

 3.1.13. в случай, че констатираните дефекти/повреди не подлежат на поправка, да 

заменят повредените артикули с нови; 

 3.1.14. в случай, че ремонтът не може да бъде осъществен на място, транспортът на 

артикулите до сервиза да е за тяхна сметка. 
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попълнени

1.1.1. попълнени  Минимално изискване

Метод на оценяване от
Комисията:
Да / Не

Не - Минимално изискване

1.1.2. попълнени  Минимално изискване  Липсва прикачен документ

2464 Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за ИА ГИТ

Кооперация “Панда” оферта

Предложение за изпълнение на поръчката

1.1. Техническо предложение

Предложение за изпълнение на поръчката

Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно условията на Рамково споразумение № СПОР-
7/15.03.2018 г., Техническата спецификация на Възложителя и поканата за участие при
следните условия:
1. Приемаме срокът за изпълнение на доставките да бъде от датата на сключване на договора
до 30.09.2021 г., или до изчерпване на предвидените количества - стойност по договора, което
от двете събития настъпи първо.
2. Представяме (като прикачен файл) попълнено Техническо предложение по образец на
Възложителя за изпълнение на поръчката, с което приемаме, че ще доставяме артикулите,
описани в Техническата спецификация на Възложителя, с посочени конкретни размери, в
допустимото отклонение от ± 10%.
3. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
4. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в
проекта на договор.
5. Настоящото предложение е валидно 4 (четири) месеца от крайния срок за подаване на
оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди
изтичане на този срок.

Документи към въпроса:

 Образец на Техническо предложение.docx 21 Kb

 Техническа спецификация.docx 154 Kb

Прикачени документи:

 Образец на Техническо предл....docx 24 Kb

Срок за доставка и монтаж

Приемаме срокът за доставка и монтаж на артикулите в сградите на Възложителя да е до 30
работни дни, считано от датата на получаване на заявката.

Да (Най-добър)
Не (Най-лош) (Минимално изискване)

Прикачени документи:

Гаранционен срок

https://sevop.minfin.bg/doc/bcf77f4c-6774-4b95-9411-a93739021081/%d0%9e%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%86 %d0%bd%d0%b0 %d0%a2%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be %d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb....docx
https://sevop.minfin.bg/doc/8ff71739-4834-447e-8782-02138007ebfe/%d0%a2%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0 %d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f.docx
https://sevop.minfin.bg/doc/595a5d58-fa84-4f8d-86c1-6d971996f7cb/%d0%9e%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%86 %d0%bd%d0%b0 %d0%a2%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be %d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb....docx


1.1.3. попълнени  Минимално изискване  Липсва прикачен документ

Метод на оценяване от
Комисията:
Да / Не

Не - Минимално изискване

1.1.4. попълнени  Минимално изискване

Гаранционен срок

Декларираме срока за гаранционна поддръжка на артикулите да бъде 24 месеца, считано от
датата на подписване на приемо-предавателния протокол за доставка и монтаж.

Декларираме, че срока за гаранционна поддръжка на артикулите е
24( двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на
приемо-предавателния протокол за доставка и монтаж.

Прикачени документи:

Деклариране на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Участниците следва да декларират отсъствие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

Документи към въпроса:

 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП..doc 169 Kb

Да (Най-добър)
Не (Най-лош) (Минимално изискване)

Прикачени документи:

 IA GIT_Ofis mebeli i stolove_TG_T_K_A_E_G.pdf 827 Kb

https://sevop.minfin.bg/doc/85a80a65-e6b2-4def-9419-bfb4380371e9/%d0%94%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f %d0%bf%d0%be %d1%87%d0%bb. 54%2c %d0%b0%d0%bb. 1....doc
https://sevop.minfin.bg/doc/94c0af0c-571c-4f90-9e9e-9cfdfc0264df/IA GIT_Ofis mebeli i stolov....pdf
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ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

за участие в процедура чрез вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП във връзка с РС № СПОР-7/15.03.2018 г. с предмет: 

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОФИС-МЕБЕЛИ И СТОЛОВЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ИА ГИТ" 

 Артикул; размери: дължина/ширина(дълбочина)/височина см Размери на артикула, предложени от изпълнителя в 

мини-процедурата: 

дължина/ширина(дълбочина)/височина см. 

1 [ОМБ 4] Бюро, плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм, стъпки за 
предпазване от надраскване на подовите настилки; размери: 140/70/75 см ± 10% 

Бюро, плот ПДЧ  25 мм, корпус ПДЧ  18 мм, стъпки за 
предпазване от надраскване на подовите настилки; размери: 
126/63/68 см  

2 [ОМБ 6] Бюро, плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм, стъпки за 
предпазване от надраскване на подовите настилки; размери: 120/70/75 см ± 10% 

Бюро, плот ПДЧ  25 мм, корпус ПДЧ  18 мм, стъпки за 
предпазване от надраскване на подовите настилки; размери: 
108/63/68 см  

3 [ОМБ 7] Бюро, плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм, стъпки за 
предпазване от надраскване на подовите настилки; размери: 120/60/75 см ± 10% 

Бюро, плот ПДЧ  25 мм, корпус ПДЧ  18 мм, стъпки за 
предпазване от надраскване на подовите настилки; размери: 
108/54/68 см  

4 [ОМБ 9] Бюро, помощно, плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм, стъпки за 
предпазване от надраскване на подовите настилки; размери: 100/60/75 см ± 10% 

Бюро, помощно, плот ПДЧ  25 мм, корпус ПДЧ  18 мм, стъпки за 
предпазване от надраскване на подовите настилки; размери: 
90/54/68 см  

5 [ОМБ11] Бюро, помощно, плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм, стъпки за 
предпазване от надраскване на подовите настилки; размери: 60/50/75 см ± 10%  

Бюро, помощно, плот ПДЧ  25 мм, корпус ПДЧ  18 мм, стъпки за 
предпазване от надраскване на подовите настилки; размери: 
54/45/68 см  

6 [ОМБ20] Надстройка с 2 врати, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 80/45/60 см ± 10%  Надстройка с 2 врати, ПДЧ  18 мм; размери: 72/41/54 см  

7 [ОМБ23] Библиотека с 5 рафта, 2/5 врати, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 80/40/200 см 
± 10% 

Библиотека с 5 рафта, 2/5 врати, ПДЧ  18 мм; размери: 
72/36/180 см  

8 [ОМБ24] Библиотека с 5 рафта, отворена средна част, горна и долна част с врати, 
ПДЧ мин. 18 мм; размери: 80/40/200 см ± 10% 

Библиотека с 5 рафта, отворена средна част, горна и долна 
част с врати, ПДЧ  18 мм; размери: 72/36/180 см  

9 [ОМБ28] Етажерка с 4 рафта, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 80/40/200 см ± 10% Етажерка с 4 рафта, ПДЧ  18 мм; размери: 72/36/180 см  

10 [ОМБ30] Етажерка с 4 рафта, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 70/35/160 см ± 10% Етажерка с 4 рафта, ПДЧ  18 мм; размери: 63/32/144 см  

11 [ОМБ33] Закачалка за дрехи, стояща, метална, със стабилна основа; размери: 
височина 190 см ± 10%  

Закачалка за дрехи, стояща, метална, със стабилна основа; 
размери: височина 171 см  
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 Артикул; размери: дължина/ширина(дълбочина)/височина см Размери на артикула, предложени от изпълнителя в 

мини-процедурата: 

дължина/ширина(дълбочина)/височина см. 

12 [ОМБ35] Количка за компютър на колела, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 30/50/15 см ± 
10% 

Количка за компютър на колела, ПДЧ  18 мм; размери: 27/45/14 
см  

13 [ОМБ37] Контейнер за бюро с 1 чекмедже и една врата, със заключване, на 
колела, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 50/45/55 см ± 10%  

Контейнер за бюро с 1 чекмедже и една врата, със заключване, 
на колела, ПДЧ  18 мм; размери: 45/41/50 см  

14 [ОМБ40] Контейнер за бюро с 4 чекмеджета, без заключване, на колела, ПДЧ мин. 
18 мм; размери: 40/50/65 см ± 10%  

Контейнер за бюро с 4 чекмеджета, без заключване, на колела, 
ПДЧ  18 мм; размери: 36/45/59 см  

15 [ОМБ41] Контейнер за бюро с 4 чекмеджета, със заключване, на колела, ПДЧ мин. 
18 мм; размери: 40/50/65 см ± 10%  

Контейнер за бюро с 4 чекмеджета, със заключване, на колела, 
ПДЧ  18 мм; размери: 36/45/59 см  

16 [ОМБ49] Маса посетителска (малка), ПДЧ мин. 18 мм; размери: 80/60/60 см ± 10% Маса посетителска (малка), ПДЧ  18 мм; размери: 72/54/54 см  

17 [ОМБ52] Маса помощна, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 100/50/75 см ± 10%  Маса помощна, ПДЧ  18 мм; размери: 90/45/68 см  

18 [ОМБ56] Маса, плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм; размери: 100/50/75 
см ± 10%  

Маса, плот ПДЧ  25 мм, корпус ПДЧ  18 мм; размери: 90/45/68 
см  

19 [ОМБ60] Стелаж със захващане за стени, метал; размери: 80/40/220 см ± 10% Стелаж със захващане за стени, метал; размери: 72/36/198 см  

20 [ОМБ61] Стелаж със захващане за стени, метал; размери: 120/70/30 см ± 10% Стелаж със захващане за стени, метал; размери: 108/63/27 см  

21 [ОМБ63] Посетителска пейка 3 места - метал, хром; размери: 180/70/80 см ± 10%  Посетителска пейка 3 места - метал, хром; размери: 162/63/72 
см  

22 [ОМБ65] Стол президентски, тапицерия екокожа, на колела, амортисьор, метална 
основа на кръстачката, пoдлaĸътници мeтaлни c ĸoжeни пaдoвe, зaĸлючвaнe нa 
мexaнизмa в няĸoлĸo пoзиции; товароносимост: до 160 кг 

Стол президентски, тапицерия екокожа, на колела, амортисьор, 
метална основа на кръстачката, пoдлaĸътници мeтaлни c 
ĸoжeни пaдoвe, зaĸлючвaнe нa мexaнизмa в няĸoлĸo пoзиции; 
товароносимост: 160 кг 

23 [ОМБ71] Стол за офис, тапицерия екокожа, с аморисьор, подлакътници, 
регулираща облегалка, колела; товароносимост: до 120 кг 

Стол за офис, тапицерия екокожа, с аморисьор, подлакътници, 
регулираща облегалка, колела; товароносимост: 120 кг 

24 [ОМБ72] Стол за офис, тапицерия текстил, с аморисьор, подлакътници, 
регулираща облегалка, колела; товароносимост: до 120 кг  

Стол за офис, тапицерия текстил, с аморисьор, подлакътници, 
регулираща облегалка, колела; товароносимост:  120 кг 

25 [ОМБ73] Стол посетителски, тапицерия екокожа, без подлакътници, метални 
крака; товароносимост: до 100 кг  

Стол посетителски, тапицерия екокожа, без подлакътници, 
метални крака; товароносимост: 100 кг 
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 Артикул; размери: дължина/ширина(дълбочина)/височина см Размери на артикула, предложени от изпълнителя в 

мини-процедурата: 

дължина/ширина(дълбочина)/височина см. 

26 [ОМБ74] Стол посетителски, тапицерия текстил, без подлакътници, метални крака; 
товароносимост: до 100 кг  

Стол посетителски, тапицерия текстил, без подлакътници, 
метални крака; товароносимост: 100 кг 

27 [ОМБ78] Шкаф с 3 рафта, 2 врати, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 70/35/120 см ± 10% Шкаф с 3 рафта, 2 врати, ПДЧ  18 мм; размери: 63/32/108 см  

28 [ОМБ79] Шкаф с 5 рафта, 2 врати, със заключване, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 
80/40/200 см ± 10% 

Шкаф с 5 рафта, 2 врати, със заключване, ПДЧ  18 мм; 
размери: 72/36/180 см  

29 [ОМБ83] Шкафче помощно, на колела, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 70/50/75 см ± 
10% 

Шкафче помощно, на колела, ПДЧ  18 мм; размери: 63/45/68 см  

 

1. Общи изисквания към стоките  

1.1. Приемаме да доставим и монтираме всички артикули с размери и параметри, описани в техническото предложение, в съответствие с 

техническата спецификация на възложителя. 

 1.2. Задължаваме се да доставим и монтираме артикулите: 

 1.2.1. които да са нови и неупотребявани; 

 1.2.2. които отговарят на нормативно-установените изисквания за качество и безопасност при употреба от крайни потребители по БДС и EN 

(където е приложимо); 

 1.2.3. които отговарят на европейските стандарти за съответния вид мебели (ако има такива приложими за него); 

 1.2.4. които да са изработени от висококачествени материали, съответстващи на действащите технически норми и осигуряващи нормална и 

безпроблемна експлоатация за периода на ползването им; 

 1.2.5. които да са безопасни, удобни за ползване, функционални, ергономични и с добър съвременен дизайн; 

 1.2.6. които да са без видими присъединителни елементи; 
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 1.2.7. които да са влагоустойчиви, термоустойчиви, устойчиви на механични въздействия и устойчиви на химични въздействия в 

нормалните граници за подобен тип мебелировка; 

 1.2.8. които да могат да бъдат нивелирани (където е приложимо), за да се компенсират неравности по пода и стените на помещенията, 

където се монтират; 

 1.2.9. които да не съдържат вредни за човешкия организъм съставки; 

 1.2.10. които да не променят цвета си от пряка слънчева светлина и имат възможност да бъдат обслужвани и почиствани лесно; 

 1.2.11. които да могат да се разглобяват и сглобяват многократно, без загуба на качествата им;  

 1.2.12. чиито метални елементи в конструкциите им, да са недеждно защитени от корозия;  

 1.2.13. чиито размери да се придържат към посочените, тъй като те са съобразени с конкретните помещения, в които ще бъдат монтирани. 

 2. Специфични минимални изисквания към стоките 

 2.1. Всички механизми като амортисьори, водачи на чекмеджета, панти, заключващи системи, пружини и др. ще осигуряват многогодишна 

безпроблемна работа.  

 2.2. Дамаските (текстил, екокожа) на всички видове столове, ще са висококачествени и износоустойчиви позволяващи многогодишна 

безпроблемна експлоатация. 

 2.3. Всички видове мебели, изработени от ПДЧ, ще са с висококачествено термо и химическо устойчиво меламиново покритие. 

 2.4. Плотовете на масите и бюрата, както и лицевите части на мебелите изработени от ПДЧ, ще са с кант мин. 2 мм. 

 2.5. Гардеробите и шкафовете ще са с гръб мин. 4 мм. 

 2.6. Ще предлагаме артикулите, включени в Техническата спецификация, минимум в следните цветове: 

 2.6.1. за всички видове столове дамаска (текстил, екокожа) – цвят черен; 

 2.6.2. за всички видове мебели, изработени от ПДЧ – цвят череша, бук и дъб; 

 2.6.3. за всички видове мебели, изработени изцяло от метал – цвят сив и черен; 
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 2.7. Съгласни сме, че при сключване на договор Възложителя си запазва правото на избор на цветова гама от каталог на изпълнителя при 

запазване на единичните цени, посочени в ценовото предложение за съответния артикул. 

 3. Изисквания към доставките 

 3.1. Задължаваме се: 

 3.1.1. да осигурим квалифициран персонал, който да доставя и монтира артикулите, описани в образеца на ценова оферта; 

 3.1.2. ще доставяме артикулите описани в образеца на ценова оферта с доказан произход, придружени със сертификат за произход и 

качество (където е приложимо) и коректно издаден търговски документ, който да посочва еднозначно и изчерпателно вида на доставените 

артикули, количество, партиден номер и др.;  

 3.1.3. ще осигурим безплатно документация на български език от производителите (където е приложимо), придружаваща съответните 

артикули, като сертификати, листове, инструкции за безопасна употреба и/или друг вид документи; 

 3.1.4. ще приемаме и изпълняваме заявки за доставка и монтаж на артикулите, описани в образеца на ценова оферта, в работни дни от 

09:00 до 17:30 ч. на телефон/факс/имейл, указани в договора с възложителя; 

 3.1.5. ще доставяме артикулите във фабрична опаковка (където е приложимо), предпазвайки ги от външни въздействия по време на 

транспортиране и съхранение на склад;  

 3.1.6. при доставката на артикулите, ще дадем указания за правилното им съхранение и експлоатация; 

 3.1.7. доставката на всички артикули ще обхваща всички дейности по изпълнение на поръчката - товарене, разтоварване, транспортиране и 

др. съпътстващи дейности до франко сградите на възложителите в София и страната и всички разходи по изпълнение на поръчката до местата на 

изпълнение, в т.ч. транспортни разходи, такси, мита, застраховки, спомагателни материали и др.; 

 3.1.8. при наличие на производствени дефекти на артикулите, ще ги отстраним за наша сметка; 

 3.1.9. ще осигурим гаранционна поддръжка на доставяните артикули, която ще покрива всичките им конструктивни части; 

 3.1.10. гарантираме при скрити фабрични дефекти да подменим доставените артикули, при условие че са спазени условията за 

експлоатация и възникналите дефекти не са резултат от обикновено износване, неправилно съхранение или ползване, което се констатира с 

протокол; 
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 3.1.11. най-късно на следващия работен ден, считано от датата на уведомлението за наличие на повреда/дефект на доставени по договора 

артикули, ще изпратим специалист за отстраняване на дефекта/повредата; 

 3.1.12. ще отстраним констатирани дефекти/повреди в срок не по-дълъг от седем работни дни; 

 3.1.13. в случай, че констатираните дефекти/повреди не подлежат на поправка, ще заменим повредените артикули с нови; 

 3.1.14. в случай, че ремонтът не може да бъде осъществен на място, транспортът на артикулите до сервиза ще бъде за наша сметка. 



# Артикул; размери:
дължина/ширина(дълбочина)/височина
см

Размери на артикула, предложени от
рамковия изпълнител в конкретната
мини-процедура:
дължина/ширина(дълбочина)/височина
см (НЕ СЕ ПОПЪЛВА В ПРОЦЕДУРАТА
НА ЦОП)

Коефициент Единична
цена

Обща
цена в
лв. без

ДДС

1

[ОМБ 4] Бюро, плот ПДЧ мин. 25
мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм, стъпки
за предпазване от надраскване на
подовите настилки; размери:
140/70/75 см ± 10%

Бюро, плот ПДЧ 25 мм, корпус ПДЧ
18 мм, стъпки за предпазване от
надраскване на подовите настилки;
размери: 126/63/68 см

8 71,43
лв.

571,44
лв.

2

[ОМБ 6] Бюро, плот ПДЧ мин. 25
мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм, стъпки
за предпазване от надраскване на
подовите настилки; размери:
120/70/75 см ± 10%

Бюро, плот ПДЧ 25 мм, корпус ПДЧ
18 мм, стъпки за предпазване от
надраскване на подовите настилки;
размери: 108/63/68 см

2 65,93
лв.

131,86
лв.

3

[ОМБ 7] Бюро, плот ПДЧ мин. 25
мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм, стъпки
за предпазване от надраскване на
подовите настилки; размери:
120/60/75 см ± 10%

Бюро, плот ПДЧ 25 мм, корпус ПДЧ
18 мм, стъпки за предпазване от
надраскване на подовите настилки;
размери: 108/54/68 см

3 60,44
лв.

181,32
лв.

4

[ОМБ 9] Бюро, помощно, плот ПДЧ
мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм,
стъпки за предпазване от
надраскване на подовите настилки;
размери: 100/60/75 см ± 10%

Бюро, помощно, плот ПДЧ 25 мм,
корпус ПДЧ 18 мм, стъпки за
предпазване от надраскване на
подовите настилки; размери:
90/54/68 см

1 49,45
лв. 49,45 лв.

5

[ОМБ11] Бюро, помощно, плот ПДЧ
мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм,
стъпки за предпазване от
надраскване на подовите настилки;
размери: 60/50/75 см ± 10%

Бюро, помощно, плот ПДЧ 25 мм,
корпус ПДЧ 18 мм, стъпки за
предпазване от надраскване на
подовите настилки; размери:
54/45/68 см

2 42,86
лв. 85,72 лв.

6
[ОМБ20] Надстройка с 2 врати, ПДЧ
мин. 18 мм; размери: 80/45/60 см ±
10%

Надстройка с 2 врати, ПДЧ 18 мм;
размери: 72/41/54 см 2 72,94

лв.
145,88

лв.

7
[ОМБ23] Библиотека с 5 рафта, 2/5
врати, ПДЧ мин. 18 мм; размери:
80/40/200 см ± 10%

Библиотека с 5 рафта, 2/5 врати,
ПДЧ 18 мм; размери: 72/36/180 см 1 143,96

лв.
143,96

лв.

8
[ОМБ24] Библиотека с 5 рафта,
отворена средна част, горна и
долна част с врати, ПДЧ мин. 18
мм; размери: 80/40/200 см ± 10%

Библиотека с 5 рафта, отворена
средна част, горна и долна част с
врати, ПДЧ 18 мм; размери:
72/36/180 см

4 170,33
лв.

681,32
лв.

9
[ОМБ28] Етажерка с 4 рафта, ПДЧ
мин. 18 мм; размери: 80/40/200 см
± 10%

Етажерка с 4 рафта, ПДЧ 18 мм;
размери: 72/36/180 см 5 107,69

лв.
538,45

лв.

10
[ОМБ30] Етажерка с 4 рафта, ПДЧ
мин. 18 мм; размери: 70/35/160 см
± 10%

Етажерка с 4 рафта, ПДЧ 18 мм;
размери: 63/32/144 см 2 91,21

лв.
182,42

лв.

11
[ОМБ33] Закачалка за дрехи,
стояща, метална, със стабилна
основа; размери: височина 190 см
± 10%

Закачалка за дрехи, стояща,
метална, със стабилна основа;
размери: височина 171 см

2 50,21
лв.

100,42
лв.

12
[ОМБ35] Количка за компютър на
колела, ПДЧ мин. 18 мм; размери:
30/50/15 см ± 10%

Количка за компютър на колела,
ПДЧ 18 мм; размери: 27/45/14 см 4 17,5 лв. 70 лв.

13
[ОМБ37] Контейнер за бюро с 1
чекмедже и една врата, със
заключване, на колела, ПДЧ мин. 18
мм; размери: 50/45/55 см ± 10%

Контейнер за бюро с 1 чекмедже и
една врата, със заключване, на
колела, ПДЧ 18 мм; размери:
45/41/50 см

4 64,84
лв.

259,36
лв.

[ОМБ40] Контейнер за бюро с 4
чекмеджета, без заключване, на

Контейнер за бюро с 4 чекмеджета,
без заключване, на колела, ПДЧ 18 84,62 507,72
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14 колела, ПДЧ мин. 18 мм; размери:
40/50/65 см ± 10%

мм; размери: 36/45/59 см 6 лв. лв.

15
[ОМБ41] Контейнер за бюро с 4
чекмеджета, със заключване, на
колела, ПДЧ мин. 18 мм; размери:
40/50/65 см ± 10%

Контейнер за бюро с 4 чекмеджета,
със заключване, на колела, ПДЧ 18
мм; размери: 36/45/59 см

5 93,41
лв.

467,05
лв.

16
[ОМБ49] Маса посетителска (малка),
ПДЧ мин. 18 мм; размери: 80/60/60
см ± 10%

Маса посетителска (малка), ПДЧ 18
мм; размери: 72/54/54 см 1 53,85

лв. 53,85 лв.

17
[ОМБ52] Маса помощна, ПДЧ мин.
18 мм; размери: 100/50/75 см ±
10%

Маса помощна, ПДЧ 18 мм;
размери: 90/45/68 см 2 37,36

лв. 74,72 лв.

18
[ОМБ56] Маса, плот ПДЧ мин. 25
мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм;
размери: 100/50/75 см ± 10%

Маса, плот ПДЧ 25 мм, корпус ПДЧ
18 мм; размери: 90/45/68 см 1 64,84

лв. 64,84 лв.

19
[ОМБ60] Стелаж със захващане за
стени, метал; размери: 80/40/220
см ± 10%

Стелаж със захващане за стени,
метал; размери: 72/36/198 см 15 100 лв. 1 500 лв.

20
[ОМБ61] Стелаж със захващане за
стени, метал; размери: 120/70/30
см ± 10%

Стелаж със захващане за стени,
метал; размери: 108/63/27 см 1 50,5 лв. 50,5 лв.

21
[ОМБ63] Посетителска пейка 3
места - метал, хром; размери:
180/70/80 см ± 10%

Посетителска пейка 3 места - метал,
хром; размери: 162/63/72 см 3 240,63

лв.
721,89

лв.

22

[ОМБ65] Стол президентски,
тапицерия екокожа, на колела,
амортисьор, метална основа на
кръстачката, пoдлaĸътници мeтaлни
c ĸoжeни пaдoвe, зaĸлючвaнe нa
мexaнизмa в няĸoлĸo пoзиции;
товароносимост: до 160 кг

Стол президентски, тапицерия
екокожа, на колела, амортисьор,
метална основа на кръстачката,
пoдлaĸътници мeтaлни c ĸoжeни
пaдoвe, зaĸлючвaнe нa мexaнизмa в
няĸoлĸo пoзиции; товароносимост:
160 кг

1 473,75
лв.

473,75
лв.

23

[ОМБ71] Стол за офис, тапицерия
екокожа, с аморисьор,
подлакътници, регулираща
облегалка, колела;
товароносимост: до 120 кг

Стол за офис, тапицерия екокожа, с
аморисьор, подлакътници,
регулираща облегалка, колела;
товароносимост: 120 кг

1 71,37
лв. 71,37 лв.

24

[ОМБ72] Стол за офис, тапицерия
текстил, с аморисьор,
подлакътници, регулираща
облегалка, колела;
товароносимост: до 120 кг

Стол за офис, тапицерия текстил, с
аморисьор, подлакътници,
регулираща облегалка, колела;
товароносимост: 120 кг

5 66,24
лв. 331,2 лв.

25
[ОМБ73] Стол посетителски,
тапицерия екокожа, без
подлакътници, метални крака;
товароносимост: до 100 кг

Стол посетителски, тапицерия
екокожа, без подлакътници,
метални крака; товароносимост:
100 кг

6 23,63
лв.

141,78
лв.

26
[ОМБ74] Стол посетителски,
тапицерия текстил, без
подлакътници, метални крака;
товароносимост: до 100 кг

Стол посетителски, тапицерия
текстил, без подлакътници, метални
крака; товароносимост: 100 кг

4 19,46
лв. 77,84 лв.

27
[ОМБ78] Шкаф с 3 рафта, 2 врати,
ПДЧ мин. 18 мм; размери:
70/35/120 см ± 10%

Шкаф с 3 рафта, 2 врати, ПДЧ 18
мм; размери: 63/32/108 см 3 90,11

лв.
270,33

лв.

28
[ОМБ79] Шкаф с 5 рафта, 2 врати,
със заключване, ПДЧ мин. 18 мм;
размери: 80/40/200 см ± 10%

Шкаф с 5 рафта, 2 врати, със
заключване, ПДЧ 18 мм; размери:
72/36/180 см

2 156,04
лв.

312,08
лв.

29
[ОМБ83] Шкафче помощно, на
колела, ПДЧ мин. 18 мм; размери:
70/50/75 см ± 10%

Шкафче помощно, на колела, ПДЧ
18 мм; размери: 63/45/68 см 1 96,7 лв. 96,7 лв.

 Общо 8 357,22
лв.




