
 

 

             ВОЕННА AКАДЕМИЯ “ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 
1504, София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” № 82 

 

Приложение №1 

към договор № 17/01.07.2020 г. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
1. Общи изисквания към стоките 

1.1. Изпълнителите следва да доставят и монтират всички артикули с 

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

техническата спецификация на възложителя. 

1.2. Изпълнителят на договора е задължен да достави и монтира 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; 

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 надеждно 

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. 

Всички артикули, които ще се доставят по 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), да са изработени от висококачествени материали, съответстващи на 

действащите технически норми и осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация 

за периода на ползването им, да отговарят на европейските стандарти за съответния вид 

мебели (ако има такива приложими за него), да са безопасни, удобни за ползване, 

функционални, ергономични и с добър съвременен дизайн, да могат да се разглобяват 

и сглобяват без загуба на качествата им, да не променят цвета си от пряка слънчева 



 

 

светлина, с възможност да бъдат обслужвани и почиствани лесно, да не корозират, да 

са устойчиви срещу драскане. 

1.2.14. Да предоставя възможност за сглобяване и разглобяване без 

загуба на качествата му; 

1.2.15. Да се представят копия от техническите каталози/брошури на 

производителя на български език, или връзки към официалните Интернет страници на 

производителите, където може да се получи техническа информация за предложените 

модели; 

1.2.16. Да се представи мостри на столовете в реални размери: 

- стол единичен; 

- стол двойка; 

- стол тройка; 

- стол четворка; 

- стол петица. 

На основание чл. 52, ал. 5 от ЗОП възложителят изисква мостри като 

съответствието на стоката трябва да бъде доказано при искане от страна на 

възложителя. Мострите се поставя в устойчива опаковка (кашон) и с приложен опис, в 

който се посочва: 

1. наименованието на кандидата или участника, включително участниците в 

обединението, когато е приложимо; 

2. номер на офертата, когато мострите се представя заедно с офертата; 

3. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен 

адрес; 

4. наименованието на поръчката; 

5. ако се налага мострите да бъде сглобена – тя да бъде сглобена на място от 

участника. 

В случаите, когато мострите са изпратени преди офертата, в нея се посочва 

входящият номер при регистрация в деловодството на възложителя, а когато са 

изпратени чрез пощенска или друга куриерска услуга - номерът на пратката.  

Възложителят ще използва мострите за тестване и проверка на параметрите 

на предлагания артикул за съответствие с изискванията на настоящата техническа 

спецификация, в т.ч. за тестване на параметри, като стабилност и възможност за 

свобода на движенията и удобна работна поза; ергономичност, удобство, здравина и 

устойчивост. 

Показателите, които ще бъдат изследвани са: 

 облегалката да осигурява опора на гръбначния стълб; 

 устойчивост и издръжливост на металната конструкция; 

 устойчивост на покритието; 

 устойчивост и комфорт на тапицерията. 

 

В резултат на изследването на мострите няма да бъде нарушена тяхната 

цялост или търговски вид. 
 

Възложителят ще върне всички мостри в срок до 10 календарни дни от 

сключването на договора или от прекратяването на процедурата. Възложителят ще 

задържи мострите на участника, с който е сключен договорът за обществена поръчка, 

до приключване на договора. 

В случай на невърнати мостри същите подлежат на заплащане на 

представилите ги лица съгласно тяхната стойност, определена по един от следните 

начини: 



 

 

При липса или несъответствие на доставените мостри с изискванията 

на възложителя, посочени в настоящата Техническа спецификация, неразделна 

част от документацията, участникът се отстранява от участие. 
 

Неспазването на което и да е от гореизброените изисквания към 

предлаганото обзавеждане и оборудване автоматично води до отстраняване на 

участника от процедурата!  

2. Специфични изисквания: 

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

заключващи системи, пружини и др. да осигуряват многогодишна безпроблемна 

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

висококачествени и износоустойчиви позволяващи многогодишна безпроблемна 

експлоатация. 

2.2. Участниците следва да предлагат артикулите, за всички видове мебели, 

изработени от ПДЧ - цвят череша. 

3. Гаранционен срок: 

Участниците в процедурата следва да осигурят минимален гаранционен 

срок за всички артикули, включени в доставката, не по-кратък от 24 месеца, като 

това се посочва в „Техническо предложение“. Всички разходи, свързани с транспорта, 

подмяната на некачествени или дефектни стоки по време на гаранционния срок, ще 

бъдат за сметка на изпълнителите. 

Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписването на 

приемо-предавателния протокол или друг сходен документ, удостоверяващ приемането 

на стоките, съгласно условията на договора. 

4. Изисквания към доставките 

Изпълнителите са задължени: 

4.1. да осигурят квалифициран персонал, който да доставя и монтира 

артикулите, описани в образеца на ценова оферта; 

4.2. да доставят артикулите 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. При липса на такъв сертификат участниците следва 

да представят декларация в свободна форма за произход и качество и др.; 

4.3. 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; 

4.4. да доставят артикулите във фабрична опаковка (където е 

приложимо), предпазвайки ги от външни въздействия по време на транспортиране и 

съхранение на склад;  

4.5. при доставката на артикулите, да дадат указания за правилното им 

съхранение и експлоатация; 

4.6. доставката на артикулите да обхваща всички дейности по 

изпълнение на поръчката - товарене, разтоварване, транспортиране и др. съпътстващи 

дейности франко сградите на възложителя и всички разходи по изпълнение на 

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

застраховки, спомагателни материали и др.; 

4.7. при наличие на производствени дефекти на артикулите, да ги 

отстранят за тяхна сметка; 

4.8. да осигурят гаранционна поддръжка на доставяните артикули, която 

следва да покрива всичките им конструктивни части; 



 

 

4.9. 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; 

4.10. 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; 

4.11. да отстраняват констатирани дефекти/повреди в срок не по-дълъг 

от 5 (пет) работни дни; 

4.12. в случай, че констатираните дефекти/повреди не подлежат на 

поправка, да заменят повредените артикули с нови; 

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

транспортът на артикулите до сервиза да е за тяхна сметка. 

 

Таблица за офис обзавеждане и мебели 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 
РАЗМЕР 

(см) 

КОЛИЧЕС

ТВО (бр.) 

1 БИБЛИОТЕКА   

 

- лице: ЛПДЧ 

- корпус: ЛПДЧ 

- гръб: фазер 

- панти 

- дръжки 

90/37/192 46 

2 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ И КОМПЮТЪРНИ 

БЮРА 
  

  

- плот: ЛПДЧ 

- корпус: ЛПДЧ 

- розетка за компютър 

138/68/75 120 

3 ПОСТАВКА ЗА КОМПЮТЪР   

 

- корпус: ЛПДЧ 

- колела 
30/50/15 120 

4 КОНТЕЙНЕР   

  

- лице: ЛПДЧ 

- корпус: ЛПДЧ 

- плот ЛПДЧ 

- водачи ролкови 

- колела 

40/50/50 24 

5 ГАРДЕРОБ   

  

- лице: ЛПДЧ 

- корпус: ЛПДЧ 

- гръб: фазер 

- панти 

- лост за дрехи 

- дръжки 

 

40/60/200 39 



 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 
РАЗМЕР 

(см) 

КОЛИЧЕС

ТВО (бр.) 

6 КАТЕДРА   

  

- лице: ЛПДЧ 

- корпус: ЛПДЧ 

 

………… 30 

7 ПАНЕЛ СЪС ЗАКАЧАЛКИ   

 
Панел закачалки за дрехи за стена, 5 двойни 

кукички от стомана 
100/20 185 

8 БЮРО   

  

- лице: ЛПДЧ 

- корпус: ЛПДЧ 
122/50/75 387 

9 БЮРО   

  

- лице: ЛПДЧ 

- корпус: ЛПДЧ 
183/50/75 79 

10 СТОЛ ЕДИНИЧЕН   

  

Работен стол с ергономична форма без 

подлакътници. Изработен от здрава метална основа в 

черно, с комфортни седалка и облегалка, облицован в 

здрава високоустойчива дамаска в черно. Седалката и 

облегалката са изработени от високо качествена 

пластмасова отливка, покрити с пенолатексов 

дунапрен и тапицерия за по-голям комфорт. Метална 

основа прахо боядисана. Пластмасови капаци на 

гърба на седалката и облегалката, за по-добра 

стабилност. Протектори на краката за защита на 

подовите настилки. 

Товароносимост: до 120 кг 

………… 120 

11 СТОЛ ДВОЙКА   

 

Метална конструкция, прахово боядисана; 

Тапицерия – високоустойчива дамаска; 

Трайно закрепване за пода с подвижна седалка, 

неподвижно свързани един с друг в редове и в брой. 

Седалката и облегалката да са изработени от 10 мм 

шперплат, пресован под налягане. Седалката и 

облегалката да са покрити с формован пенолатекс, с 

цел запазване първоначалната си форма след  

многократно и продължително натоварване и 

обезпечаване дълъг живот на потребление. Седалката 

да е със спирална пружина от вътрешната страна. Да 

има предпазни капаци на гърба и седалката – 

пластмасови, цвят „черен“. Основа: да е метална 

конструкция – квадратна стоманена тръба - прахово 

боядисана, цвят „черен“. Столовете да са тапицирани 

с високоустойчива дамаска - антистатична и 

негорима, лесна за почистване със сертификат за 

качество. 

………… 60 



 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 
РАЗМЕР 

(см) 

КОЛИЧЕС

ТВО (бр.) 

12 СТОЛ ТРОЙКА   

  

Метална конструкция, прахово боядисана; 

Тапицерия – високоустойчива дамаска; 

Трайно закрепване за пода с подвижна седалка, 

неподвижно свързани един с друг в редове и в брой. 

Седалката и облегалката да са изработени от 10 мм 

шперплат, пресован под налягане. Седалката и 

облегалката да са покрити с формован пенолатекс, с 

цел запазване първоначалната си форма след 

многократно и продължително натоварване и 

обезпечаване дълъг живот на потребление. Седалката 

да е със спирална пружина от вътрешната страна. Да 

има предпазни капаци на гърба и седалката – 

пластмасови, цвят „черен“. Основа: да е метална 

конструкция – квадратна стоманена тръба - прахово 

боядисана, цвят „черен“. Столовете да са тапицирани 

с високоустойчива дамаска - антистатична и 

негорима, лесна за почистване със сертификат за 

качество. 

………… 42 

13 СТОЛ ЧЕТВОРКА   

 

Метална конструкция, прахово боядисана; 

Тапицерия – високоустойчива дамаска; 

Трайно закрепване за пода с подвижна седалка, 

неподвижно свързани един с друг в редове и в брой. 

Седалката и облегалката да са изработени от 10 мм 

шперплат, пресован под налягане. Седалката и  

облегалката да са покрити с формован пенолатекс, с 

цел запазване първоначалната си форма след 

многократно и продължително натоварване и 

обезпечаване дълъг живот на потребление. Седалката 

да е със спирална пружина от вътрешната страна. Да 

има предпазни капаци на гърба и седалката – 

пластмасови, цвят „черен“. Основа: да е метална 

конструкция – квадратна стоманена тръба - прахово 

боядисана, цвят „черен“. Столовете да са тапицирани 

с високоустойчива дамаска -  

антистатична и негорима, лесна за почистване със 

сертификат за качество. 

………… 145 

14 СТОЛ ПЕТИЦА   

 

Метална конструкция, прахово боядисана; 

Тапицерия – високоустойчива дамаска; 

Трайно закрепване за пода с подвижна седалка, 

неподвижно свързани един с друг в редове и в брой. 

Седалката и облегалката да са изработени от 10 мм 

шперплат, пресован под налягане. Седалката и 

облегалката да са покрити с формован пенолатекс, с 

цел запазване първоначалната си форма след  

………… 37 



 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 
РАЗМЕР 

(см) 

КОЛИЧЕС

ТВО (бр.) 

 

многократно и продължително натоварване и 

обезпечаване дълъг живот на потребление. Седалката 

да е със спирална пружина от вътрешната страна. Да 

има предпазни капаци на гърба и седалката – 

пластмасови, цвят „черен“. Основа: да е метална 

конструкция – квадратна стоманена тръба - прахово 

боядисана, цвят „черен“. Столовете да са тапицирани 

с високоустойчива дамаска - антистатична и 

негорима, лесна за почистване със сертификат за 

качество. 

…………  

 

Забележка: Размерите на мебелите и офис-обзавеждането за нуждите 

на Военна академия „Г. С. Раковски“ са посочени в размери с цел оптимално 

използване на помещенията, където ще се използват. 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ С МОДЕЛИТЕ И РАЗМЕРИ НА ОФИС-МЕБЕЛИТЕ: 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 


