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Приложение № 1 

Техническа спецификация 

 
за обществена поръчка с предмет „Доставка на офис обзавеждане и техническо 

оборудване за предоставяне на мобилни, интегрирани здравно-социални услуги в 

домашна среда, по проект № BG05M9OP001-2.040-0020-C01 „Домашни грижи за 

възрастни хора в Община Кубрат по обособени позиции:  

Обособена позиция № 1 „Доставка на офис обзавеждане“ 

Обособена позиция № 2 „Доставка на техническо оборудване““ 

 

Доставката на офис оборудване и обзавеждане на помещения за предоставяне на 

здравни и социални услуги в Община Кубрат е необходима за 3 (три) стаи в различни 

населени места (гр. Кубрат,  ул. „Страцин” № 2, ет. 3, стая 8, с. Севар, ул. „Хан Аспарух” № 1 

и с. Бисерци, ул. „Розова долина” № 1) за реализиране на дейността по предоставянето на 

мобилни интегрирани здравно - социални услуги по проект № BG05M9OP001-2.040-0020-

C01 „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат”, финансиран от Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 

 

Обособена позиция № 1 „Доставка на офис обзавеждане“ 

 

№ ВИД МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И 

ФУНКЦИОНАЛНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РАЗМЕРИ В 

мм 

д/ш/в 

КОЛИЧЕ

СТВО 

1 2 3 4 5 

1 Бюра корпус ПДЧ, фронт МДФ, крака 

алуминий 

1400/700/750 6 

2 Маса МДФ 1200/600/600 2 

3 Посетителски стол Тaпициpaнa c дaмacĸa мeтaлнa 

paмĸa, облeгaлĸa 

 12 

4 Офис стол тапицерия кожа, 

пoдлaĸътници,рeгyлиpaнe 

виcoчинaтa нa ceдeнe, 

Maĸcимaлнo тeглo нa ceдящия – 

130 ĸг. 

Цялостна 

височина: 

112см. 

Дълбочина 

седалка: 50 

см. 

Височина 

седалка: 50см. 

6 

5 Офис шкаф с 2 

врати отдолу и 

корпус ПДЧ, фронт МДФ, дръжки 

- никел, регулируеми крачета - 

1100/350/2100 2 
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отворени рафтове никел 

6 Офис шкаф с 2 

врати отдолу и 

отворени рафтове 

корпус ПДЧ, фронт МДФ, дръжки 

- никел, регулируеми крачета - 

никел 

1300/350/2100 1 

7 Офис шкаф с 2 

врати 

корпус ПДЧ, фронт МДФ, дръжки 

- никел, регулируеми крачета - 

никел 

700/530/860 1 

8 Офис шкаф с 

плъзгаща врата, 2 

врати отдолу и 

отворени рафтове 

корпус ПДЧ, фронт МДФ с 

плъзгаща врата с кант дръжка, 

дръжка на врати никел, 

регулируеми крачета - никел 

1800/350/2100 2 

9 Офис шкаф с 

плъзгаща врата, 2 

врати отдолу и 

отворени рафтове 

корпус ПДЧ, фронт МДФ с 

плъзгаща врата с кант дръжка 

дръжка на врати - никел, 

регулируеми крачета - никел 

1400/350/2100 2 

10 Гардероб с 

плъзгащи врати 

корпус ПДЧ, фронт МДФ с 

плъзгащи врати с кант дръжка 

1050/580/2000 1 

11 Гардероб с 

плъзгащи врати 

корпус ПДЧ, фронт МДФ, 

плъзгащи врати с кант дръжка 

1360/650/2100 1 

12 Гардероб с 

плъзгащи врати 

корпус ПДЧ, фронт МДФ, с 

плъзгаща врата, кант дръжка 

 

1180/600/2100 1 

13 Контейнер с 3 

чекмеджета 

корпус ПДЧ, фронт МДФ, дръжки 

- никел 

400/560/640 6 

14 Контейнер за 

мултифункционалн

о устройство с 

отвор и врата 

корпус ПДЧ, фронт МДФ, дръжки 

- никел 

560/560/600 3 

15 Подвижен офис 

шкаф с 3 

чекмеджета 

корпус ПДЧ, фронт МДФ, дръжки 

- никел 

800/350/600 4 

16 Офис диван еко кожа, триместен 1800/60/80 2 

17 Етажерки за стена корпус ПДЧ, фронт МДФ 1950/350/600 1 

18 Стойка за 

компютър 

материал ПВЦ ,на колелца 50/25/15 6 

19 Шкаф с 2 врати и 

стъклена витрина 

корпус ПДЧ, фронт МДФ и  

стъкло, регулируеми крачета - 

никел 

1100/280/800 1 
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Обособена позиция № 2 „Доставка на техническо оборудване“ 

 

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО - 3 бр. 

 МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И 

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Вид 
Мултифункционално устройство - печат, 

сканиране и копиране 

Тип Лазерно устройство 

Формат на документа А4 

Двустранен печат Да 

Двустранно копиране Да 

Двустранно сканиране Да 

Памет 256 МB 

Други характеристики 
Копиране без компютър, автоматично 

поемане на хартията 

 

ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР/ЛАПТОП - 1 брой. 

ВИД МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И 

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Процесор Двуядрен, 3 MB cache 

Памет 4 GB 

Твърд диск:  500 GB 

SSD диск:   120 GB 

Дисплей 15,6" (39.62cm) матов дисплей 

Клавиатура Надписана клавиатура на английски и 

български език, Цифрова клавиатура 

Оптично устройство Да 

 

 

 

Изготвил:………п…………  

Ахмед Камбер  
Ръководител проект № BG05M9OP001-2.040-0020-

C01 „Домашни грижи за възрастни хора в Община 

Кубрат” 
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