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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА  

Предметът на поръчката включва доставка и монтаж на мебели, както и гаранционно 

поддържане на доставените мебели. В Таблица № 1 се съдържа подробно описание на 

отделните артикули. 

Доставката и монтажа следва да се извършат съгласно изискванията на Възложителя, 

посочени в настоящото приложение и документацията за обществена поръчка. 

Изпълнителят пристъпва към доставка и монтаж след заявка от упълномощени от 

Възложителя лица, изпратена чрез ел.поща. Доставката и монтажа се извършват на адрес: 

Поделение Социално–Битово Обслужване – гр. София, ж.к. Студентски град; 

 

2. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Доставката и монтажа се извършват на адрес: Поделение Социално–Битово Обслужване – гр. 

София, ж.к. Студентски град; 

 

3. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

3.1.Технически характеристики на мебелите 

Таблица № 1  

№ Вид артикул Мярка 
Прогнозно 

количество 

1 

Легло с механизъм за повдигане на еднолицев матрак стъпващ върху луба. 

Размери: ширина-82см; дължина-190см; височина-20см. Конструкция 

изработена от ПДЧ-18мм; 3бр.ниски страници с височина 20см. 1бр. с 

височина 70см /по дължина на леглото/ 

бр. 

150 

2 
Еднолицев матрак за легло с механизъм. Еднолицев матрак за легло с 

механизъм по позиция 1 
бр. 

150 

3 
Гардероб двукрил. Размери: ширина-55см; дължина-100см; височина-

180см. Конструкция изработена от ПДЧ-18мм 
бр. 

100 

4 
Надстройка за двукрил гардероб. Размери: ширина-55см; дължина-100см; 

височина-60см. Конструкция изработена от ПДЧ-18мм 
бр. 

100 

 

3.2.Изисквания, които Възложителя поставя към материалите, вложени при 

изработване на обзавеждането. 

Вложените материали да отговарят на следните стандарти в областите на тяхната 

приложимост или еквивалентни на тях: 
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За ПДЧ клас E1: 

• БДС ЕN 312:2010 Плочи от дървесни частици. 

• БДС EN 310:1999, БДС EN 311:2005, БДС EN 317:1998, БДС EN 319:2002, БДС EN 321:2004 

– Дървесни плочи. 

За установяване на клас Е1 за ПДЧ се декларира съответствие с един от следните 

стандарти: 

БДС Плочи дървесни. Определяне съдържанието на формалдехид. Метод на екстракция, 

наречен перфораторен метод или еквивалент 

БДС EN ISO 12460-5:2016 Дървесни плочи. Определяне на формалдехидната емисия. Част 5: 

Метод за екстракция (наречен перфораторен метод) (ISO 12460-5:2015) или еквивалент 

European chamber method EN 717-1 или еквивалент 

За ламинирани плочи: 

• БДС EN 14322:2004 и БДС EN 14323:2004 Дървесни плочи. Плочи с меламиново покритие 

за вътрешна употреба. Определяне характеристиките на плочи с меламиново покритие. 

Определяне на повърхностните свойства – устойчивост на надраскване, петна, напукване и 

абразия, устойчивост на промяна на цвета при ксенонова дъга на светлината или еквивалент. 

Документите, доказващи удовлетворяване на изискванията на стандарти и норми се 

представят при доставка на материалите/артикулите преди монтаж. 

Предложените единични цени трябва да включват стойността на артикулите, доставката, 

монтажа, транспорт до крайния получател, гаранционно поддържане и да включват всички 

крепежни елементи, както и всички неупоменати, но необходими разходи. 

След монтажа помещенията трябва да бъдат почистени от опаковки, инструменти и отпадъци. 

Артикулите трябва да се доставят в подходяща транспортна опаковка, която гарантира 

запазването на целостта и функционалността им при транспорт, товаро-разтоварни дейности и 

съхранение. 

Обзавеждането, което предлага ще отговаря на следните изисквания на възложителя: 

1. Обзавеждането да бъде ново, удобно за работа, ергономично, безопасно, функционално за 

ползване, лесно за обслужване и почистване. 

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

3.Всички корпусни мебели се изработват без видими присъединителни елементи, 

фурнировани. 

4.Байцовете и лакове (при употреба) да бъдат на полиуретанова основа c UV защита 20% 

гланц и да с износоустойчиви. 


