ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
I.

Въведение:

Безспорна е историческата роля на читалищата като центрове за съхранение и развитие на
фолклорът, културата и музиката на отделните региони в страната, В конкретния случай,
възложителят Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларее
Чепеларе утвърден
местен културен център и двигател на самодейността и съхраняването
съхраняванетона
на фолклорните и
други традиции в Родопите и конкретно в региона на гр. Чепеларе. Чрез изпълнението на
поръчката ще се осигурят нови и ще се подновят част от старите, амортизирани активи на
читалището, което от своя страна ще доведе до подобряване на условията за
осъществяване на основните дейности и провеждането на нови мероприятия и културни
к
събития.
II.

Обхват на услугата и конкретни дейности
дейности:

Предмет на настоящата обществена поръчка е закупуването на оборудване и
обзавеждане на Народно читалище „Родо
„Родопска
пска искра 1880“, гр. Чепеларе“, с четири
обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Доставка на модулна сцена за ползване на открито за
нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“;
Обособена позиция № 2: „Доставка на техническо оборудване за нуждите на Народно
читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“;
Обособена позиция № 3:: „Доставка на офис оборудване и библиотечен софтуер за
нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“;
Обособена позиция № 4:: „Доставка и монтаж на мебели за вътрешно и външно
обзавеждане за нуждите на Народно читалище „Родоп
„Родопска
ска искра 1880“, гр. Чепеларе“.
Чепеларе“
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Този документ е създаден в рамките на проект по проект „Ремонт и оборудване на СУ Васил Дечев” – сграда на основното
училище и СУ Васил Дечев – сграда на гимназията в гр. Чепеларе, община Чепеларе, в съответствие с условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014
2014-2020“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма
за развитие на селските райони 2014-2020
2020,, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие”. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Чепеларе и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява
разява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020
2014
г.”

ВАЖНО !!!
В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или
еквивалент" навсякъде, където в документацията или техническата спецификация по
настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или
други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска
марка, патент, тип, произход или производство.
Ако някъде в техническата документация или документацията за участие има
посочен: конкретен
н модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др.,
възложителя на основание чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът
докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по
еквивалентен начин на изискванията,
зискванията, определени в техническите спецификации.
Всички материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български
държавни стандарти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на
територията на Република България и да са с ка
качество,
чество, отговарящо на гаранционните
условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

Общи изисквания за всички обособени позиции:
При изпълнението на поръчката, избраните за изпълнител участници, в изпълнение
на предвидените по всяка една от ообособените
бособените позиции дейности следва да осъществят
доставка, монтаж и/или инсталация на всички предвидени артикули, товаро-разтоварни
товаро
работи до обекта, проверка и стартиране на доставяните активи и инструктаж на
персонала, който предстои да я използва, серви
сервизз и гаранционно обслужване за всеки един
от доставяните активи.
Място на доставка: м
мястото на доставка еНЧ
НЧ „Родопска искра 1880“ с адрес гр.
Чепеларе, ПК 4850 , ул. „Васил Дечев“ 25В.
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Изисквания към изпълнение на предмета на обществената поръчка:
поръчка
-

Доставката на модулна сцена за ползване на открито, доставката на

техническо оборудване и библиотечен софтуер и доставката и монтажът на мебели за
вътрешно и външно обзавеждане да се извършват в срок съобразно техническото
предложение на определения за Изп
Изпълнител.
-

Обзавеждането и оборудването да се достави в подходяща транспортна

опаковка, която гарантира запазването на целостта и функционалността на изделията при
транспорт, товаро-разтоварни
разтоварни дейности и съхранение. Обзавеждането да се монтира в
съответните помещения.
-

Всички разходи за транспорт, товаро
товаро-разтоварни
разтоварни работи и др., необходими

за изпълнение на предмета на поръчката, са за сметка на избрания за Изпълнител;
-

Ако при доставката на обзавеждането и оборудването се открият неточности

в количествата и/или видовете стоки и/или явни недостатъци, Възложителят не ги приема.
Изпълнителят

е

длъжен

да

изправи

посочените

от

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

нередности/недостатъци и при условията, посочени в проекта на договор за възлагане на
обществената поръчка, да достави точния вид и брой на заявените стоки, отговарящи на
техническото предложение на Изпълнителя или такива без явни недостатъци или външни
повреди;
-

При констатиран производствен дефект или повреда в рамките на

предложените гаранционни срокове, Изпълнителят поправя или заменя с ново и
неупотребявано повреденото или некачествено изделие,

при условията, посочени в

проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.
Сроковете за изпълнение на дейностите, включени в настоящата поръчка са
както следва:
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Срокът за доставка,
ка, монтаж и инсталация на предвиденото за доставка по

поръчката обзавеждане и оборудване е в съответствие с предложението на избрания за
изпълнител участник, но не повече от тридесет календарни дни от датата на получаване на
писмено уведомление от страна на Възложителя за стартиране на изпълнението на
договора. Срокът за доставка се посочва от участниците в календарни дни и следва да
бъде цяло число,, като предложената му стойност не може да бъде по
по-малка
малка от 1 /един/
календарен ден.


Срокът за извършване на гаранционното обслужване и поддръжка на доставеното

при изпълнение на настоящата поръчка обзавеждане и оборудване (гаранционен срок) е в
съответствие с предложението на избрания за изпълнител участник, но не по-малко
по
от
една година за всеки от различните ввидове оборудване.. Гаранционният срок се посочва в
години. Ако предложеният гаранционен срок е различен от цяло число, то той следва да
бъде посочен като десетично число, закръглено до втория знак след запетаята, като броят
на месеците, надхвърлящи кръгъл бброй
рой години следва да бъде разделен на дванадесет.


Срокът за отстраняване на установен дефект/неизправност е времето, за което

участниците предлагат да бъде отстранен установен/а дефект/неизправност или да бъде
заменено неизправното оборудване. Срокът за от
отстраняване
страняване на дефект/неизправност
започва да тече от момента на получаването на потвърждение от представител на
избрания

за

изпълнител

участник

и

е

до

отстраняване

на

установения/та

дефект/неизправност. Срокът за отстраняване на дефект/неизправност е в съответствие
съ
с
предложението на избрания за изпълнител участники се определя и посочва в календарни
дни, но не може да бъде по-кратък
кратък от 1 /един/ календарен ден и по
по-дълъг
дълъг от 10 /десет/
календарни дни, считано от момента на получаването на уведомление за установен
уст
дефект.
ВАЖНО!
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Участниците предлагат в своите технически предложения срок за доставка,
гаранционен срок и срок за отстраняване на дефекти/неизправности в описаните по-горе
по
мерни единици и в съответствие с приложените образци на документи към
документацията за общественат
общественатаа поръчка. Ще бъдат отстранени предложения, в които
който и да е от тези срокове е предложен в различна мерна единица или който и да е от
предложените срокове за превишава или е по
по-кратък
кратък от посочените максимални или
минимални срокове по поръчката.
Участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка следва
да спазват всички изисквания, предвидени в общите условия към Административния
договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по проект21/07/2/0/00396
проект
„Закупуване на оборудване
удване и обзавеждане на Народно читалище „Родопска искра 1880“,
гр. Чепеларе“, осъществяван с финансовата подкрепа по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура, от мярка 7 „Осно
„Основни
вни услуги и обновяване на селата в селските райони“
от Програма за развитие на селските райони за периода 2014
2014-2020г.,
2020г., съфинансирана от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
райони.
В обхвата на дейностите, които се очаква да бъдат извършен
извършени
и се включват:доставка
включват
на модулна сцена за ползване на открито, доставка на техническо оборудване и
библиотечен софтуер и доставка и монтаж на мебели за вътрешно и външно обзавеждане
със следните параметри:
А. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:
1:„Доставка на модулна сцена за ползване на
открито за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“:
Чепеларе“


Наименование и характеристики на оборудването/обзавеждането/активите:
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№

Характеристики на
оборудването/обзавеждането

Наименование

Модули 40 6р. с размери 2 м на 1 м, с
регулируеми крака в диапазон 6060
100 см. Товароносимост 500 кг/м2,
водоустойчиво
и
противоплъзгащо
покритие. С два броя стълби за подиум с
парапет.
С габаритен размери 200/100 см, възможност
за захват на телескопични крака, плоскост с
дебелина минимум 18 мм, с водоустойчиво и
противоплъзгащо покритие. Товароносимост
500 кг/м2.
С възможност за плавно регулиране в
диапазон 60-100 см, с противоплъзгаща пета.

МОДУЛНА СЦЕНА ПОДИУМ

Подиум - модулен
1

Ед.
мяр
ка

Ко
ли
чес
тв
о

бр.

40

бр.

160
80

2

Телескопични крака за
подиум

3

Скоби за укрепване на два
съседни крака

бр.

4

Адаптер за обединяване
на два подиума

бр.

5

Стълба
парапет

за

подиум

Покрив за сцена

6

с
С покривало от водонепропусклив материал,
с осигурена възможност за повдигане на
конструкцията и регулиране на светлата
височина, в комплект с поддържащи греди,
телфери
и
колички
за
повдигане,
осигурителни въжета. С възможност за
нивелиране.

130

бр.

2

бр.

1
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Изисквания към модулната сцена за ползване на открито за нуждите на Народно
читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе:
-

Всички елементи на модулната сцена да бъдат нови и неупотребявани;

-

Елементите, предназначени за по
ползване
ване на открито да бъдат съобразени с
външната среда, атмосферните вл
влияния,
яния, слънчевото лъчение и др.

Б. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:
2:„Доставка
„Доставка на техническо оборудване за нуждите
на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“
Чепеларе“:
Наименование и характеристики на оборудването/обзавеждането/активите:

№п
о
ред

Характеристики на
оборудването/обзавеждането

ед.
мярка

Ко
личес
тво

Активна озвучителна колона

Двулентова активна озвучителна колона, с
вграден усилвател с минимум мощност LF
/ HF : 780/160 W RMS.Честотна
характеристика 52 Hz-19
19 kHz, Основен
говорител - минимум 12 ", високочестотен
драйвер - минимум 1 ".
Корпус от
полипропилен, XLR конектори, максимално
тегло на колоната 16,5 кг.

бр.

4

Активна озвучителна колона

Двулентова активна озвучителна колона,
вграден усилвател с минимум мощност LF
/ HF : 780/160 W RMS. Честотна
характеристика 44 Hz-19
19 kHz, Основен
говорител - минимум 15 ", високочестотен
драйвер - минимум 1 ".
Корпус от
полипропилен,
ипропилен, XLR конектори, максимално

бр.

8

Наименование

ОЗВУЧИТЕЛНА
ТЕХНИКА ЗА СЦЕНАТА
НА ЧИТАЛИЩЕТО

1

2

7
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тегло на колоната 20,5 кг.
С вграден усилвател с минимум мощност
1100 W RMS. Честотна характеристика 40
Hz-115 Hz,
Говорител - минимум 18 ",
максимално тегло на колоната 43,5 кг
процесор За коректна работа озвучителната система
мин. 2 входа и мин. 6 изхода.

бр.

2

бр.

1

бр.

1

бр.

5

бр.

5

бр.

3

бр.

3

Стойка за микрофон

Безжичен UHF ръчен микрофон, съвместим
с безжичния приемник.
Безжичен UHF трансмитер, съвместим с
хедсет микрофон и приемник.
Хедсет микрофон, съвместим с безжичния
трансмитер.
Метална, с чупешо рамо, тринога.

бр.

5

11

Микрофон

Стационарен динамичен микрофон.

бр.

3

12

Кабел за озвучителни тела

2x2,5

л. м.

300

13

Кабел микрофонен

Кабел микрофонен

л. м.

100

14

Комплект конектори

За озвучнтелната система и микрофони

бр.

15

1

Осветително тяло с
асиметрично
светлоразпределение

За сценично осветление с халогенни
нажежаеми лампи 1000 w. с асиметрично
светлоразпределение.

бр.

6

2

Осветително тяло със
симетрично
светлоразпределение

За сценично осветление, с халогенни
нажежаеми лампи 1000 W, със симетрично
светлоразпределение.

бр.

6

3

Френолов прожектор за

С халогенни нажежаеми лампи 1000 W.

бр.

6

3

Активен суббас

4

Цифров звуков
(сплитер)

5

Цифров пулт за управление
на озвучителна система

6

Безжичен приемник

7

Безжичен микрофон

8

Безжичен трансмитер

9

Хедсет микрофон

10

Цифров пулт с минимум 14 входа, минимум
3 стерео входа, USB вход, интегриран
цветен тъч дисплей.
Безжичен UHF микрофонен приемник.

ОСВЕТИТЕЛНА
ТЕХНИКА ЗА СЦЕНАТА
НА ЧИТАЛИЩЕТО

8
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сценично осветление
С 6 изхода по 16 А управление по DMX
512.
36x18 W, шест в едно:

4

Трифазен DMX димер

5

Светлинен ефект въртяща
глава

6

Конвертор за управление на
ефектно осветление

USB към DMX конвектор

Преносим компютър за
управление на ефектно
осветление

Процесор: Intel Core i3, Видео карта:
интегрирана, Оперативна памет: минимум 4
GB DDR3 1600 MHz, Твърд диск: минимум
500 GB, Външни портове: минимум 3 x
USB порта, от които мин. 1 х USB 3.0, 1 x
RJ45 мрежов порт. Аудио: Вградени
говорители. Мрежова карта: 10/100/1000
NIC. Оптично устройство: DVD.
Клавиатура: БДС кирилизация на
клавиатурата от производителя. Мишка: от
производителя, оптична, 2 бутона + Scroll,
USB интерфейс. Драйвери - Драйверите за
Windows 7, 10 да се поддържат и да бъдат
предоставени на носител от изпълнителя.
CE маркировка.
220 V.

7

8

Кабел за осветителни тела

9

Кабел DMX за осветителни
тела

В съответствие с предложеното оборудване

10

Обезопасителни въжета за
осветителни тела

метални

11

Комплект конвектори за
осветителна система

Съгл. Предложеното оборудване

бр.

3

бр.

6

бр.

1

бр.

1

л.м

200

л.м

100

бр.

12

бр.

24

бр.

1

ТЕХНИКА ЗА СЦЕНАТА
НА ОТКРИТО
Професионален проектор
(без обектив)
1

Технология : DLP (0.7" DMD)
Яркост (Lumens) 8000 normal / Eco =
approx. 80% of normal mode
Поддържана резолюция
Native XGA 1024 x 768
Maximum WUXGA 1920 x 1200
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2

Обектив за проектор

3

Куфар за съхранение и
пренасяне на проектор и
обектив
Екран за прожектиране на
открито

4

5

Двулентово озвучително тяло

6

Двуканален усилвател на
мощност

7

Мрежов
звукоизточник/плейър

8

Стойка за монтаж иа
тонколона

9

Кабел за озвучителни тела

Контраст (up to) 2100:1
Вид на лампата 400W AC / 320W eco
живот на лампата 2000 часа
Диагонал на екрана от 1.3 до 7.6 m
Дистанция от екрана от 0.8 до 54.8 m
Кейстон корекции +/- 40° по хоризонтала,
+/- 30° по вертикала , без обектив
Обектив за проектор от Поз.1 с параметри
2.22-4.43:1 Zoom Lens (lens shift)

Изработен от специално платно, с бяло
покритие, с минимални размери 7,80 х 5,20
м пододящо за прожекции на открито. С
възможност за механично разпъване на
метална тръс конструкция. Комплект с
монтажни компоненти, планки, скоби и
въжета.
Тип „хорна" с 8 " коаксиален говорител, З00
W. Подходящо за ползване на открито.
2х480 W. изходно напрежение 100 W
Приложим към предложеното оборудване

2х2,5

бр.

1

бр.

1

бр.

1

бр.

8

бр.

1

бр.

1

бр.

8

л. м.

150

Техническото оборудване за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“,
гр. Чепеларе“ следва да отговаря на следните изисквания:
-

Да бъде ново и неупотребявано (техническото оборудване);
10
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-

Да бъде съобразен с всички стандарти за съвременно и качествено
озвучаване и осветление на сцени
сцени.

В. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Доставка на офис оборудване и библиотечен
софтуер за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“:
Чепеларе“
Наименование и характеристики на оборудването/обзавеждането/активите:
№п
о
ред

Наименование

Характеристики на
оборудването/обзавеждането

ед.
мяр
ка

Ко
ли
чес
тво

бр.

2

бр

1

ТЕХНИКА И СОФТУЕР
ЗАБИБЛИОТЕКАТА

1

Преносим компютър

2

Лазерно
многофункционално
устройство

Процесор: Intel Core i3, Видео карта:
интегрирана, Оперативна памет: минимум 4
GB DDR3 1600 MHz, Твърд диск: минимум
500 GB, Външни портове: минимум 3 x
USB порта, от които мин. 1 х USB 3.0, 1 x
RJ45 мрежов порт. Аудио: Вградени
говорители. Мрежова карта: 10/100/1000
NIC.
Оптично
устройство:
DVD.
Клавиатура:
БДС
кирилизация
на
клавиатурата от производителя. Мишка: от
производителя, оптична, 2 бутона + Scroll,
USB интерфейс. Драйвери - Драйверите за
Windows 7, 10 да се поддържат и да бъдат
предоставени на носител от изпълнителя.
CE маркировка.
Технология на печата: Монохромен
лазерен. Функции: Печат, копиране и
сканиране. Скорост на печат: 30 стр./мин.
или
повече.
Оптична
разделителна
способност, dpi: 1200x1200. Автоматичен
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3

Скенер

Библиотечен софтуер

4

двустранен печат. Локален интерфейс: USB
2.0, Драйвери - Драйверите за Windows
indows XP,
7, 10 да се поддържат и да бъдат
предоставени на носител от изпълнителя,
Окомплектовка
захранващи
и
интерфейсни кабели. Консуматив: за
минимум 7000 страници.
Тип Flatbed. Резолюция 4800x4800 dpi. Тип
А4. Файлови формати Microsoft Windows:
PDF, TIFF, JPG, BMP, PNG, GIF и др.;
Максимален размер на сканираната област
216 x 297 mm.
Дълбочина на цвета при сканиране 48-bit.
Обработка на книги, текуща регистрация на
периодичен печат, аналитично описание на
статии, библиографии, обработка на
некнижни носители (CD, DVD и др.),
заемна служба, тематични бюлетини,
информационно обслужване, интернет
каталог, модул „Каса“, изпращане и
приемане на записи от други библиотеки,
работещи със сходни продукти, модул за
изграждане на пълнотекстови бази данни
чрез
сканиране,
сервизни
функции,
администриране и др. Съобразен с всички
стандарти за описание на библиотечни
единици

бр.

1

бр.

1

Техническото оборудване и библиотечен софтуер за нуждите на Народно читалище
„Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“ следва да отговаря на следните изисквания:
-

Да бъде ново и неупотребявано (техническото оборудване);

-

Да бъде съобразен с всички стандарти за описаниена библ
библиотечни
иотечни единици.
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Г. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4:„Доставка и монтаж на мебели за вътрешно и
външно обзавеждане за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр.
Чепеларе“:
Наименование и характеристики на оборудването/обзавеждането/активите:
№п
о
ред

Наименование

Характеристики на
оборудването/обзавеждането

ед.
мяр
ка

Кол
ичес
тво

бр.

10

бр.

40

бр.

1

бр.

1

VII. ДОСТАВКА И
МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ
ЗАВЪТРЕШНО И
ВЪНШНООБЗАВЕЖДАНЕ

1

Табло за изложби

2

Сгъваема пейка

3

Алуминиева стълба

За ползване на закрито. Едностранно,
метално/алуминиево.
Височина
(външен размер): минимум 670 мм;
Ширина (Външен размер): минимум
500 мм, за 4 по А4 формат.
Сгъваема пейка с метални крака и
пластмасова
седалка.
Размери:
минимум 1830/740/760 мм
Тип: Трираменна. Работна височина –
минимум 11,00 м. Тегло – максимум
35,00 kg
Шкаф за класьори – голям. Конструкция:
метална заварена
Размери:

4

Архивен шкаф

Минимум 195/90/40
Прахово покритие, Рафт: 4 броя регулируеми
Ключалка с 2 броя секретен ключ
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Шкаф за класьори – малък
Конструкция: метална заварена
5

Архивен шкаф

Размери: минимум 100/90/40

бр.

1

бр.

1

бр.

5

Прахово покритие
Ключалка с 2 броя секретен ключ
Възможност за фиксиране към основа.
Прахово полимерно покритие.
Двоен корпус със специална защита
против рязане и разбиване
6

Взломоустойчив сейф

Тристранно заключване.
Вътрешни размери в мм:
Височина:минимум 540 – Широчина:
минимум 325 – Дължина: минимум 290

7

Мениджърски стол

Мениджърски стол с висока облегалка,
изработен от черна еко кожа, газов
механизъм за регулиране на височината,
люлеещ механизъм – за люлеене или
застопоряване в изправена позиция,
настройване
според
тежестта
на
потребителя, пластмасова кръстачка и
подлакътници.
Максимално натоварване до 120 кг.

Канапе

Двуместно. Протектори за защита на
подови
настилки
Тапицерия
от
висококачествена еко кожа клас V.

бр.

5

9

Бюро с контейнер

Бюро с контейнер. ПДЧ плоскости.
Размери бюро: минимум 138/68/74 см,
Размери Контейнер: минимум 40/50/51
см.

бр.

3

10

Голямо бюро

Ламнннрани ПДЧ плоскости. Размери
минимум 255/90/75 см.

бр.

2

8
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11

12

13

Сгъваема шатра

Шатра за събития на открито. Рамка от
неръждаема, боядисана стомана. Покрив
от PVC покритие, 100% устойчив на
вода и атмосферни влияния.

бр.

3

Закачалка

Височина: 175 см. Материал: метално
тяло с ПВЦ покритие, дървени
накрайници. Поставка за чадъри.
Минимум 4 броя куки за закачване на
ниво 1 метър. Минимум 10 броя куки за
закчване на дрехи. Въртене в горната
част.

бр.

5

бр.

5

бр.

7

Стелаж за книги - тип 2

Метален, конзолен, едностранен, с
размери: минимум 1000/250/2200 мм
височина; със 7 бр. работни рафта и
покривен рафт. Прахово покритие.

бр.

7

Стелаж за книги - тип 3

Метален, двустранен конзолен стелаж за
книги
с
размери:
минимум
1200/550/2200 мм височина; със 7 бр.
работни рафта и покривен рафт. Прахово
покритие.

бр.

4

Стелаж за книги - тип 4

Метален сдвоен рафтов стелаж за книги
с
размери:
минимум
4x1000/2x300/2600мм височина; със 7
бр. работни рафта и покривен рафт.

бр.

5

Тоалетка

Тоалетка с два шкафа и огледало.
Материал ЛПДЧ плоскости. Габаритни
размери:
- ширина: минимум 120 см
- дълбочина: минимум 30 см
- височина: минимум 150 см
Метален, конзолен, едностранен,
размери:

14
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Стелаж за книги - тип 1

с

Минимум 900/250/2200 мм височина;
със 7 бр. работни рафта и покривен рафт.
Прахово покритие.

15

Този документ е създаден в рамките на проект по проект „Ремонт и оборудване на СУ Васил Дечев” – сграда на основното
училище и СУ Васил Дечев – сграда на гимназията в гр. Чепеларе, община Чепеларе, в съответствие с условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014
2014-2020“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма
за развитие на селските райони 2014-2020
2020,, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие”. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Чепеларе и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява
разява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020
2014
г.”

Прахово покритие.

Мебелите за вътрешно и външно обзавеждане за нуждите на Народно читалище
„Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“ следва да отговаря на следните изисквания:
-

Да отговарят на нормативните изисквания по БДС и EN или еквиваленти.

-

Да бъдат нови и неупотребявани;

-

Да бъдат безопасни, лесни за обслужване, удобни за работа, функционални;

-

Да не променят цвета си от пряка слънчева светлина, с възможност да бъдат
обслужвани
ани и почиствани лесно;

-

Да имат дълъг срок на експлоатация;

Забележка:
Всички доставени активи при изпълнението на предмета на настоящата поръчка
следва да са в пълно съответствие с изискванията на възложителя, посочени в
Техническата спецификация и останалите части на документацията за поръчката, както и с
добрите практики при
ри изпълнението на подобни поръчки.
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