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Книга I  

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

 

„ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ (РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ МЕБЕЛИРОВКА) И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ“. 

 

 

  

I. Изисквания към изпълнението:  

 

Обхватът на поръчката включва доставка и прехвърляне собствеността на Възложителя 

на различни видове мебелировка и принадлежности, детайлно описани в Количествени 

сметки, неразделна част от настоящите спецификации, включително и съпътстващи 

изпълнението дейности, в това число: доставка до съответното място на доставка; монтаж, 

проверка, изпитване и привеждане в пълна готовност за експлоатация (ползване); гаранционно 

обслужване и доставка на необходимите части и материали, в рамките на гаранционните 

срокове. 

 

II. Общи изискванията към изпълнението на обществената поръчка: 

 

1. Обзавеждането и принадлежностите, предмет на настоящата обществена 

поръчка, трябва да: 

1.1. Отговарят на стандартните изисквания за функционалност, за хигиена и 

безопасност и да бъдат съобразени с възрастовите особености на ползвателите.  

1.2. Бъдат нови и неупотребявани и да отговарят на нормативно установените 

изисквания в Република България за качество и безопасност при употреба от 

крайни потребители. 

1.3. Отговарят на описаните изисквания съгласно Количествените сметки, неразделна 

част от настоящите спецификации като минимални технически параметри, 

функции и характеристики или да притежават по-добри такива.  

 

2. Всички мебели следва да: 

2.1. Са с гладки повърхности, които лесно да се хигиенизират, чисти, без драскотини, 

подбитости и вдлъбнатини по повърхностите, износоустойчиви, устойчиви на 

драскане и изгаряне, влагоустойчиви, гарантиращи лесно хигиенизиране.  

2.2. Могат да бъдат нивелирани при монтажа, за да се компенсират неравности по 

пода и/или стените на помещенията, в които ще се монтират. 

2.3. Бъдат с възможност за разглобяване и сглобяване (ако е приложимо), без загуба 

на качествата им.  

2.4. Бъдат напълно окомплектовани с дръжки и ключалки с минимум 2 (два) броя 

ключове (отнася се за мебелите, които са предвидени със заключващи 

механизми).  
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3. Доставките следва да включват всички допълнителни и помощни елементи и 

приспособления, необходими за правилното им функциониране.  

 

4. Всички механизми, като водачи на чекмеджета, плотове, панти, заключващи 

системи и др., следва да бъдат изготвени от материали, осигуряващи многогодишна 

безпроблемна работа, устойчиви на стареене и с коравина, непозволяваща измятане и огъване. 
 

5. Цветовете, където е приложимо, се съгласуват предварително с представител на 

възложителя. 

 

6. Доставените обзавеждане и принадлежности следва да отговорят на всички 

стандарти в Република България относно ергономичност, пожаро-безопасност и норми за 

безопасност. 
 

7. Предлаганите обзавеждане и принадлежности трябва да са нови, неупотребявани 

и нерециклирани.  
 

8. Обзавеждането и принадлежностите трябва да бъдат предоставени в пълно 

работно състояние. В случай че за нормалната им работа е необходима дейност или аксесоар, 

който не е посочен като задължително изискване в техническите спецификации, той трябва да 

бъде включен в техническото предложение и калкулиран в ценовото предложение. 
 

9. Доставката на обзавеждането и принадлежностите се извършва в цялост и същата 

не трябва да е свързана с никакви допълнителни разходи, като изпълнителят трябва да е 

калкулирал в ценовото си предложение всички съпътстващи доставката дейности. 
 

10. Изпълнителят трябва да представи при предаването на всички необходими за по-

нататъшното използване по предназначение на доставката документи, сертификати, 

разрешителни, инструкции, гаранционни карти и други, когато е приложимо.  

 

III. Други изисквания и условия: 

 

1. Срок за изпълнение на доставката: съгласно офертата на изпълнителя. 

 Важно: Срокът за изпълнение на доставката се оферира от всеки участник в мерна 

единица ден, цяло число, но е не повече от 120 /словом сто и двадесет/ календарни дни, 

считани от датата на подписване на договора за изпълнение.  

 Забележка: Срокът за изпълнение на доставката започва да тече от датата на 

подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка. 

 

2. Гаранционен срок на доставените обзавеждане и принадлежности: съгласно 

офертата на изпълнителя. 

 Важно: Гаранционният срок на доставените обзавеждане и принадлежности се оферира 

от всеки участник в мерна единица месец, цяло число, но е не по-малко от 18 /словом 

осемнадесет/ месеца, считани от датата на подписване на приемо-предавателен протокол 

между страните за приемане на изпълнението на доставката.  Изпълнителят поема гаранция за 

нормалното функциониране на доставените обзавеждане и принадлежности при спазване 

изискванията на производителя, описани в гаранционната карта. Несъответствията 
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(недостатъците/дефектите/повредите), които не са причинени от неправилни и увреждащи 

действия от ползващите ги лица, се отстраняват от и за сметка на изпълнителя. 

 Забележка: Гаранционният срок започва да тече от датата на приемане на 

изпълнението на доставката, удостоверено с подписване на приемо-предавателен протокол 

между страните съгласно условията на договора за обществената поръчка. 

 

3. Срок за отстраняване на несъответствия (недостатъци/дефекти/повреди) на 

доставените обзавеждане и принадлежности: съгласно офертата на изпълнителя. 

 Важно: Срокът за отстраняване на несъответствия (недостатъци/дефекти/повреди) на 

доставените обзавеждане и принадлежности се оферира от всеки участник в мерна единица 

ден, цяло число, но е не повече от 30 /словом тридесет/ календарни дни, считани от датата на 

получаване от изпълнителя на рекламационното съобщение на възложителя.  

 Забележка: Срокът за отстраняване на несъответствия 

(недостатъци/дефекти/повреди) на доставените обзавеждане и принадлежности започва да 

тече от датата на получаване от изпълнителя на рекламационното съобщение на 

възложителя. 

 

4. Място на изпълнение на доставката са сградите на Средно училище „Отец 

Паисий“, Основно училище „Иван Вазов“, Профилирана гимназия с преподаване на чужди 

езици „Иван Вазов“, Природо-математическа гимназия „Васил Левски“ и Детска градина 

„Буратино“. Разпределението на отделните видове обзавеждане и принадлежности по 

училища и детска градина е съгласно Количествени сметки, които са неразделна част от 

настоящите спецификации. Разпределението на отделните видове обзавеждане и 

принадлежности по кабинети и помещения в рамките на конкретното местоизпълнение се 

указва от Възложителя на Изпълнителя непосредствено при подписване на договора за 

изпълнение на обществената поръчка. 

 

5. Техническите и функционални параметри и характеристики, в това число размери 

и други изисквания, на отделните единици обзавеждане и принадежности, обект на 

настоящата обществена поръчка, са съгласно Количествените сметки, които са неразделна 

част от настоящите спецификации.  

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на 

стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически 

еталон следва съгласно чл.48, ал.2 от ЗОП да се чете, съответно да е допълнено с думите 

„или еквивалентно/и“.  

Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на 

конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите 

или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, 

патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до 

облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти, следва 

съгласно чл.49, ал.2 от ЗОП да се чете, съответно да е допълнено с думите „или 

еквивалентно/и“. 

С настоящите технически спецификации възложителят определя необходими 

характеристики на предмета на поръчката чрез въвеждане на минимални изисквания по 

отношение работни характеристики и функционални изисквания посредством 

посочване на съответни минимални и/или максимални стойности по отделни параметри. 
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Изпълнителят трябва да се придържа точно към обявените от възложителя 

условия, като предложи обзавеждане и принадлежности, чиито характеристики следва 

или да съвпадат напълно с тези на възложителя, или да се различават, но да са по-добри 

от минимално определените от възложителя.  

За извършването на оценка дали дадена характеристика е еквивалентна или по-

добра спрямо изискванията на възложителя се преценят възможностите на съответната 

единица обзавеждане/принадежност, отпределени от съвкупността от характеристиките 

й. 

С оглед на обстоятелството, че размерите на предвидените за доставка отделни 

единици обзавеждане и оборудване са определени в точни стойности, за да избегне 

въвеждането на условия или изисквания, които дават предимство или необосновано 

ограничават участието на лица в обществената поръчка, възложителят допуска 

толеранс до 7 % разлика спрямо предварително определените размери на отделните 

единици обзавеждане и оборудване. 

 

Приложения – количествени сметки, както следва: 

1. Количествена сметка за доставка на обзавеждане и принадлежности в Средно 

училище „Отец Паисий“, гр. Смолян. 

2. Количествена сметка за доставка на обзавеждане и принадлежности в Основно 

училище „Иван Вазов“, гр. Смолян. 

3. Количествена сметка за доставка на обзавеждане и принадлежности в 

Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Иван Вазов“, гр. Смолян. 

4. Количествена сметка за доставка на обзавеждане и принадлежности в Природо-

математическа гимназия „Васил Левски“, гр. Смолян. 

5. Количествена сметка за доставка на обзавеждане и принадлежности в Детска 

градина „Буратино“, гр. Смолян. 

 
Този документ е създаден в рамките на проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната 
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