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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
за  

възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка и монтаж на мебели за Голям ловен дом в станция „Шерба“, съгласно 

техническа спецификация“ 

 

       1.Обект на настоящата обществена поръчка е   доставка по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от 

ЗОП. 

       Код по CPV номенклатурата – 39100000- мебелировка 

       Финансиране: от стопанската дейност на ТП ДЛС Шерба 

       2. Максималната прогнозна стойност на поръчката е 70000,00 лева без включен ДДС          

       3.Място на изпълнение на поръчката -ТП ДЛС Шерба, Голям ловен дом в станция 

„Шерба“, с.Гроздьово, общ.Долни чифлик, обл.Варна 

       4.Срок на договора-31.10.2020г 

       5.Техническа спецификация : 

№ Наименование Габаритни 
размери 
(ш/д/в) 

Особености/Разпределение 
(страните са посочени 
гледайки с/у съответната 
мебел) 

Материали/Цвят/Обков Бр. 

1. Спалня 170/210/35см
. 

-за матрак 160/200см  
-посочената височина е без 
матрак 

- МДФ естествен фурнир 
Бук и/или 
масивна д-на - Бук 
-Цвят:Светъл Дъб 

7 

2. Нощно шкафче 40/35/45см. -1бр. чекмедже -МДФ естествен фурнир 
Бук  и/или 

3 
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масивна д-на - Бук  
- Цвят: Светъл Дъб 
-Водачи с плавно 
прибиране 

3. Нощно шкафче 
2 

50/40/50см -1бр. чекмедже -МДФ естествен фурнир  
Бук и/или масивна д-на 
- Бук   
-Цвят: Светъл Дъб 
-Водачи с плавно 
прибиране 

10 

4. Гардероб 90/55/200см -2 врати  
-отляво , отделение с 3 
рафта и 2 вътрешни 
чекмеджета 
-отдясно, отделение с лост 
за закачалки 

-МДФ естествен фурнир 
Бук  и/или масивна д-
на- Бук  
- Цвят: Светъл Дъб 
-Водачи с плавно 
прибиране 

3 

5. Гардероб 2 90/55/200см -2врати 
-отдясно, отделение с 3 
рафта и 2 вътрешни 
чекмеджета 
-отляво, отделение с лост за 
закачалки 

-МДФ естествен фурнир  
Бук  и/или 
масивна д-на - Бук  
-Цвят: Светъл Дъб 
-Водачи с плавно 
прибиране 

2 

6. Гардероб 3 За вграждане 
в ниша с р-и: 
293/60/240см 

-плъзгащи се врати 
-отделение с рафтове 
-отделение с лост за 
закачалки 
-2 вътрешни чекмеджета(в 
десния край на гардероба) 
-отделение със стенни 
закачалки ,без рафтове или 
лост(предназначено за 
съхранение на ловна пушка 
и ловни аксесоари) 

-МДФ естествен фурнир 
Бук  и/или масивна д-на  
Бук  
- Цвят: Светъл Дъб 
-Водачи с плавно 
прибиране 
-Механизъм за 
плъзгащи се врати  
- Алуминиеви кант 
дръжки или фрезовани 
 

1 

7. Секционна 
композиция 

250/60/240см -отляво гардеробна част с 
размери: 125/60/200см , 
съдържаща: отделение с 
рафтове и отделение с лост 
за закачалки 
-отдясно секция с размери: 
125/60/200см , 
съдържаща:  отделение за 
малък хладилник с 
размери:44/48/50см. ,ниша с  
размери:120/40/80см и 
открити рафтове  
Цялата композиция да е с 
надстройка, с височина 
40см.  
 

-МДФ естествен фурнир 
Бук  и/или масивна д-на  
Бук  
- Цвят: Светъл Дъб 

1 



8. Шкаф за ТВ  90/53/80см. -отляво , отделение за малък 
хладилник с 
размери:44/48/50см 
 

-МДФ естествен фурнир 
Бук  и/или масивна д-
на- Бук  
- Цвят: Светъл Дъб 
 

1 

9. Шкаф за ТВ2 160/30-
55/80см 

-Преливаща дълбочина, така 
че отдясно да се побере 
малък хладилник с 
размери:44/48/50см , а в 
останалата си част, да не 
надвишава 30см  

-МДФ естествен фурнир 
Бук  и/или масивна д-
на- Бук  
- Цвят: Светъл Дъб 

1 

10. Шкаф за ТВ3 120/55/80см -отделение за малък 
хладилник с 
размери:44/48/50см 

-МДФ естествен фурнир 
Бук  и/или масивна д-
на- Бук  
- Цвят: Светъл Дъб 
 

1 

11. Конзолен шкаф 
за ТВ  

140/30/80см  -МДФ естествен фурнир 
Бук  и/или масивна д-
на- Бук  
- Цвят: Светъл Дъб 
 

3 

12. Шкаф  90/55/80см - отделение за малък 
хладилник с 
размери:44/48/50см 
-чекмедже -1бр. 
 

-МДФ естествен фурнир  
Бук  и/или 
масивна д-на - Бук  
-Цвят: Светъл Дъб 
-Водачи с плавно 
прибиране 

2 

13. Шкаф 2 160/55/80см - отделение за малък 
хладилник с 
размери:44/48/50см 
-чекмеджета 2бр. 

-МДФ естествен фурнир  
Бук  и/или 
масивна д-на - Бук  
-Цвят: Светъл дъб 
-Водачи с плавно 
прибиране 

1 

14. Портманто 120/40/200см -огледало 
-закачалки за връхни дрехи 
-шкаф за обувки 

-МДФ естествен фурнир  
Бук  и/или 
масивна д-на - Бук  
-цвят: Светъл Дъб 

1 

15. Огледало  50/70см -в рамка  
-за стенен монтаж 

-масивна д-на –Бук 
-цвят: Светъл Дъб 

5 

16. Огледало 2 60/80см -в рамка  
-за стенен монтаж 

-масивна д-на –Бук 
-Цвят: Светъл Дъб 

1 

17. Стенна 
закачалка 

дължина -
90см 

-за стенен монтаж  
-закачалки -5бр.  

-масивна д-на –Бук 
-Цвят: Светъл Дъб 

2 

18. Декоративна  
етажерка 

120/20/30см -за стенен монтаж  -МДФ естествен фурнир  
Бук  и/или 
масивна д-на - Бук  
-Цвят: Светъл Дъб 

3 



19. Декоративна 
етажерка 

40/20/80см -за стенен монтаж -МДФ естествен фурнир  
Бук  и/или 
масивна д-на - Бук  
-Цвят: Светъл Дъб 

1 

20. Покриваща 
страница 

85/3/240см -за прикриване на кухина -МДФ естествен фурнир  
Бук 
-Цвят :Светъл Дъб 

1 

21. Маса  65/65/50см -за мека мебел -МДФ естествен фурнир  
Бук  и/или 
масивна д-на - Бук  
-Цвят: Светъл Дъб 

2 

22. Холна маса 120/70/45см -за мека мебел -МДФ естествен фурнир  
Бук  и/или 
масивна д-на - Бук  
-Цвят: Светъл Дъб 

2 

23. Трапезна маса 125/110/75см  -МДФ естествен фурнир  
Бук  и/или 
масивна д-на - Бук  
-Цвят: Светъл Дъб 

1 

24. Трапезна маса 
2 

400/110/75см -с възможност за 
увеличаване на дължината 
до 600см. 

-МДФ естествен фурнир  
Бук  и/или 
масивна д-на - Бук  
-Цвят: Светъл Дъб 

1 

25. Поставка за ТВ 80/50/65см -на колелца 
-открита , без плътни 
страници 

-МДФ естествен фурнир  
Бук  и/или 
масивна д-на - Бук  
-Цвят: Светъл Дъб 

1 

26. Трапезни 
столове 

стандартни -тапицирани 
-стилово подхождащи на 
интериора 

-масивна д-на Бук  
-Цвят на краката: Светъл 
Дъб 
-Цвят: Кафяв или Кафява 
Кожа 

20 

 

            6. Изисквания към изпълнението на доставките: 

6.1. Артикулите предмет на настоящата поръчка трябва  да са нови и неупотребявани, да 

отговарят на нормативно-установените изисквания за качество и безопасност при употреба от 

крайни потребители по БДС и EN (където е приложимо), отговарят на европейските стандарти за 

съответния вид мебели (ако има такива приложими за него). 

6.2. При подаване на заявка за доставка на артикули, предмет на поръчката, от страна на 

Възложителя, срокът за изпълнение следва да е не по-дълъг от 30 (тридесет) работни дни. 

6.3. При подаване на всяка една рекламация относно  артикули, предмет на поръчката, от 

страна на Възложителя, срокът за отстраняване да е  не по-дълъг от 10 (десет) работни дни. 

6.4. При подаване на заявление за участие и съответно предложение за изпълнение на 

поръчката, участниците следва да се съобразят с включените в спецификацията  артикулите, 

предмет на настоящата процедура, техните характеристики и тяхното количество. Към своето 

техническо предложение съгласно чл. 39, ал.3, б.”е” от ППЗОП всеки от участниците следва да 

предложи цветни визуализации на предлаганите от него мебели/артикули, така че да е възможно 



да се установи пълно съответствие на предлаганите от участника параметри на отделните 

артикули мебели с изискванията на възложителя. 

           7.  Изисквания към документацията, съпровождаща артикулите предмет на 

поръчката:  

       7.1.Артикулите  предмет на поръчката се доставят заедно с всички документи които ги 

съпътстват според вида на артикула и относимите към него 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.        

         8. Иисквания към доставката , предмет на поръчката     

      Избраният за изпълнител поема за своя сметка товаренето, транспорта, разтоварването и 

монтажа  на доставката до мястото на предназначението.  

 

          9.  Предаване на доставката 
           
         Документиране- Протокол за приемане и предаване/стокова разписка, и/или документ за 

извършен и приет монтаж/инсталиране/разтоварване. 
 

 

Изготвил:........... подписано и заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД....... 

(инж.Слави Златинов) 


