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РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ОТКРИТА 

ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:  

„Проектиране, изработка, доставка и монтаж на мебели за нуждите на БНР” 

 

I. Технически изисквания към мебелното обзавеждане: 

1. С изпълнението на настоящата обществена поръчка трябва да бъде изработено, 

доставено и монтирано мебелно обзавеждане за нуждите на БНР. Изпълнителят трябва да е в 

състояние да извършва проектиране, изработка, доставка и монтаж на заявените от възложителя 

мебели. 

 

2. Мебелите трябва да бъдат нови, неупотребявани и да бъдат произведени от качествени 

материали, осигуряващи нормална, безпроблемна и безопасна експлоатация по време на 

ползването им. 

 

3. Мебелите трябва да отговарят на Европейските стандарти за качество или еквивалентни 

и да бъдат придружени със съответните гаранционни карти и сертификати, когато е приложимо. 

 

4. Мебелите да са безопасни, удобни за ползване, функционални, ергономични и с добър 

съвременен дизайн. Мебелите не трябва да променят цвета си от пряка слънчева светлина, трябва 

да предлагат възможност за лесно обслужване и почистване, да са устойчиви срещу драскане и 

изгаряне. Всички механизми, като водачи на чекмеджета, панти, заключващи системи, пружини 

и др. трябва да осигуряват многогодишна безпроблемна работа. 

 

5. Гаранционните срокове на доставените мебели трябва да бъдат не по-малко от 12 

(дванадесет) месеца, считано от подписването на приемо-предавателен протокол за извършената 

доставка и монтаж. В случаите на откриване на скрити дефекти, гаранционният срок започва да 

тече след отстраняване на скритите дефекти и след приемането от страна на възложителя на 

отремонтираните/новите мебели съгласно правилата на сключения договор. 

 

6. При дефект или повреда, изпълнителят трябва да осигури нейното отстраняване на място 

в съответния обект, за не повече от 5 (пет) дни след заявяване на повредата. При необходимост 

от използване на части или материали, с които изпълнителят не разполага, срокът за 

отстраняване на дефекта/повредата е 10 (дни), при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведоми 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това обстоятелство до 1 ден от съобщаване за дефекта/повредата. 
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7. В случай, че не е възможен ремонт в срока по т. 6, изпълнителят се задължава да извърши 

подмяна на конкретната мебел или на неработещата част от нея в срок от 20 (двадесет) дни от 

съобщаване за дефекта/повредата. 

 

8. В цената се включват всички разходи по изработката, доставката и монтажа, 

включително и разходите за транспорт, разтоварване и разходите за отстраняване на всякакви 

дефекти до изтичане на гаранционните срокове. 

 

9. Възложителят не се ангажира с поръчката на минимални или максимални количества от 

който и да било отделен артикул за срока на действие на договора за обществена поръчка или за 

какъвто и да било период по време на срока на действие на договора, нито с достигането на 

минимален или максимален обем на поръчаните при условията на договора мебели. 

 

II. Участникът, избран да изпълнява поръчката, трябва да осигури за своя сметка: 

1. Екип от специалисти, отговарящи за изпълнението на възложените дейности, 

който да включва най-малко: 

- Ръководител екип, отговорен за координирането на всички дейности по изпълнение 

на поръчката и за качеството на изпълнение; 

- Проектант – инженер с висше образование, с образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“, специалност „Интериорен дизайн (Интериор и дизайн за мебели) или еквивалентна 

и професионален опит по специалността минимум 3 (три) години. 

- Ръководител „Производство“ – инженер с висше образование, с образователно-

квалификационна степен „Магистър“, специалност „Механична обработка на дървесината“ или 

еквивалентна и професионален опит по специалността минимум 3 (три) години. 

- Технолог – техник със средно техническо образование, специалност „Вътрешна 

архитектура“ или еквивалентна и професионален опит по специалността минимум 3 (три) 

години. 

2. Транспорт до обекта, посочен от възложителя; 

3. Монтаж на доставените мебели, в ден и час, съгласувани с възложителя. 

 

III. Други изисквания към изпълнението 

1. Изпълнителят трябва да изпълнява поръчката в следните обекти на възложителя: 

1.1. БНР София, ЕИК 000672343 - бул. „Драган Цанков " № 4 

1.2. РPC Благоевград, ЕИК 0006723430010 - ул. „Иван Михайлов“ № 56 

1.3. РPC Пловдив, ЕИК 0006723430044 - ул. „Дондуков" № 2 

1.4. РРС Стара Загора, ЕИК 0006723430059 - ул. „ Св. Княз Борис I“ № 75 

1.5. РРС Бургас, ЕИК 0006723430082 - ул. „Филип Кутев" № 2 

1.6. РРС Варна, ЕИК0006723430025 - бул. „Приморски" № 22 
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1.7. РРС Шумен, ЕИК 0006723430030 - ул. „Добри Войников" № 7 

1.8. РРС Видин, ЕИК 0006723430078 - ул. „Градинска" № 1, ет. 4 

1.9. РРС Кърджали, ЕИК 0006723430097 - бул. „България.” № 74 

 

2. След получаване на заявка, екип на изпълнителя, който задължително включва 

проектант, трябва да посети обекта на възложителя за оглед на мястото, където трябва да бъдат 

разположени мебелите. 

3. Изпълнителят трябва да прилага по отношение на заявени от възложителя мебели, които 

не фигурират в ценовото предложение, отстъпка в размер на най-малко 20% от цените на едро, 

действащи към момента на получаване на заявката. 

4. Изпълнителят трябва да е в състояние да проектира и изработва по поръчка на 

възложителя мебели, които не фигурират сред примерно изброените в тази спецификация, както 

и такива, които не фигурират в ценовата му листа. 

5. Изпълнителят трябва да е в състояние при нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да съхранява 

изработени по заявка Мебели до получаване на уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършване 

на Доставка, като за съхранение до 3 (три) месеца, считано от датата на нареждането на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да не изисква заплащане на възнаграждение. 

6. Изпълнителят трябва да използва за изпълнение на предмета на договора единствено 

специалистите, които са включени в офертата му, освен в случай на доказана необходимост и с 

предварителното писмено съгласие на възложителя. 

 

За целите на оценяване на офертите, участникът трябва да предложи цена за изпълнение 

на следните артикули: 

№ Артикул Размер в 

сантиметри 

(Ш/Д/В) 

Изисквания към продукта Количество 

(бр.) 

1 Бюро 100 / 70 / 75 Плот от ламинирана ПДЧ плоскост 

с дебелина 25мм и кант pvc с 

дебелина 2мм. Корпус от 

ламинирана ПДЧ плоскост с 

дебелина 18мм и кант pvc с 

дебелина 0.8/1 мм. 

1 

2 Бюро 140 / 70 / 75 Плот от ламинирана ПДЧ плоскост 

с дебелина 25мм и кант pvc с 

дебелина 2мм. Корпус от 

ламинирана ПДЧ плоскост с 

1 
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дебелина 18мм и кант pvc с 

дебелина 0.8/1 мм. 

3 Бюро 140 / 70 / 75 Плот от ламинирана ПДЧ плоскост 

с дебелина 25мм и кант pvc с 

дебелина 2мм. Корпус от 

ламинирана ПДЧ плоскост с 

дебелина 18мм и кант pvc с 

дебелина 0.8/1 мм. 

1 

4 Контейнер с 3 

чекмеджета 

50 / 50 / 60 Ниска мебел с чекмеджета със 

стандартни водачи с плавно 

затваряне . Изработена от 

ламинирани ПДЧ плоскости с 

дебелина 18мм и pvc кант с 

дебелина 0.8/1 мм (за корпус) и 2мм 

(за чела). Колела. 

1 

5 Шкаф-документи 80 / 45 / 160 Висока мебел с рафтове и врати със 

заключване от ламинирани ПДЧ 

плоскости с дебелина 18мм и pvc 

кант с дебелина 0.8/1мм (за корпус) 

и 2мм (за чела). 

1 

6 Етажерка 80 / 45 / 190 Висока мебел с рафтове от 

ламинирани ПДЧ плоскости с 

дабелина 18мм и pvc кант с 

дебелина 0.8/1мм. 

1 

7 Гардероб 60 / 60 / 180 Висока мебел с рафтове/лост за 

закачалки и врати със заключване 

от ламинирани ПДЧ плоскости с 

дебелина 18мм и pvc кант с 

дебелина 0.8/1мм (за корпус) и 2мм 

(за чела). 

1 

8 Заседателна маса 200 / 100 / 75 Плот и корпус от МДФ 

(фурнирован или грундиран) с 

дебелина 18/20мм. Маса с метална 

основа. 

1 

9 Заседателна маса 300 / 150 / 75 Плот и корпус от МДФ 

(фурнирован или грундиран) с 

1 
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дебелина 18/20мм. Маса с метална 

основа. 

10 Бюро – директор 180 / 80 / 75 Плот и корпус от МДФ 

(фурнирован или грундиран) с 

дебелина 18/20мм. 

1 

11 Помощно бюро – 

директор 

120 / 40 / 75 Плот и корпус от МДФ 

(фурнирован или грундиран) с 

дебелина 18/20мм. 

1 

12 Шкаф – директор 120 / 40 / 75 Плот и корпус от МДФ 

(фурнирован или грундиран) с 

дебелина 18/20мм. С врати със 

заключване 

1 

13 Диван 200 / 90 / 80 Дамаска по избор 1 

14 Фотьойл 90 / 90 / 80 Дамаска по избор. 1 

15 Маса - директор 100 / 50 / 42 Плот и корпус от МДФ 

(фурнирован или грундиран) с 

дебелина 18/20мм. Маса с метална 

основа. 

1 

16 Поставка за 

компютър на 

колела 

25 / 50 / 15 Изработена от ламинирани ПДЧ 

плоскости с дебелина 18мм и pvc 

кант с дебелина 0.8/1мм. Колела. 

1 

17 Шкаф - стенен 550/45/250 12 двойни врати, 12 рафта 1 

 

Забележка: Описаните артикули са базирани на прогнозите на възложителя за видовете 

мебели, от които ще има потребност за срока на изпълнение на поръчката. Възложителят не се 

обвързва с поръчването на минимални или максимални количества от който и да било артикул 

за какъвто и да било период по време на действие на договора. Възложителят си запазва правото, 

съобразно конкретните си потребности, да изисква проектиране, изработка, доставка и монтаж 

на мебели извън посочените в торния списък, при условията на договора за обществена поръчка. 

 

(п) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

Изготвил: Георги Ников – ръководител отдел „АДУС“ 


