
                       

 
Този документ е създаден в рамките на проект „Обзавеждане на спални помщения в ДГ „Първи юни“ с. Юпер- база в с. Сеслав, Община 

Кубрат, Обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ „Здравец“ гр. Кубрат-база в с.Точилари, община Кубрат; Обзавеждане на спални 

помещения и занималня в ДГ „Пролет“ с. Севар, община Кубрат; Доставка на оборудване и обзавеждане на кухня в ДГ „Слънчо“ с.Бисерци, община 
Кубрат“, АД за предоставяне на БФП № BG06RDNP001-19.030-0010-C01/20.11.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-

2020, съфинансирана от ЕЗФРСР по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии 

за водено от общностите местно развитие”, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Кубрат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР  2014 – 2020. 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ 
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА 
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

Приложение № 1 

Техническа спецификация 
за 

„Обзавеждане на спални помещения в ДГ „Първи юни“ с. Юпер – база в с. Сеслав, 

община Кубрат;  Обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ „Здравец“ гр. Кубрат – 

база в с. Точилари, община Кубрат; Обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ 

„Пролет“ с. Севар, община Кубрат“ 

с минимални технически спецификации: 

Обзавеждане на спални и занимални помещения в ДГ „Първи юни“ с. Юпер – база 

с. Сеслав: 

 Оборудване  Мярка Количество 

1. Детски легла двойни в шкаф ПДЧ 148х40х150 Бр. 18  

2. Детски гардероби за дрехи двукрилни ПДЧ 

70х61 

Бр. 
18  

3. Детски шестоъгълни маси 93х83х46 Бр. 10  

4. Методичен шкаф ПДЧ 90х39 h-187. Бр. 2  

5. Секционен шкаф за занималня ПДЧ 220х40 h-

120. 

Бр. 
2  

6. Двукрилни гардероби за реквизит 90х45 h-200 Бр. 4  

7. Шкаф за играчки ПДЧ190х40 h-117 Бр. 2  

8. Детски гимнастически пейки 150х30h-30 Бр. 2  

9. Дидактичен шкаф ПДЧ 108х40h170      Бр. 2  

10. Комплект олекотени завивки Бр. 36  

11. Детски килими Бр. 2  

12. Параван за театър Бр. 1 

 

Обзавеждане на спални и занимални помещения в ДГ „Здравец“ гр. Кубрат – база 

в с. Точилари: 

№ Оборудване  Мярка Количество 

1. Детски легла 

Шкаф-легло двойно – 148,3x40x150 и 

дюшек – 136,66х0,66х0,10   

Единично легло –120х60 Н-55 и дюшек –

120х60х0,10   

Бр. 44 

24 

 

20 

2. Детско шкафче 

- Гардероб двукрилен 70х61 Н-100  

Бр. 
44 

3. Масички – тръбни с плот (правоъгълен) Бр. 14  

4. Столчета – детско от масивна пластмаса Бр. 44 
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Обзавеждане на спални и занимални помещения в ДГ „Пролет“ с. Севар: 

№ Оборудване  Мярка Количество 

1. Единично детско легло с дюшек –120х60 Н-55  

Материал - ПДЧ 

Бр. 40 

 

2. Единично детско гардеробче 26х38 Н-131, 

Материал - ПДЧ 

Бр. 
40 

3. Масички – кръгли  

Размер 80 /50, Материал - ПДЧ 

Бр. 
10  

4. Единични шкафчета за обувки 60х40 Н-40 

Материал - ПДЧ 

Бр. 
40 

 

Обзавеждането, което следва да бъде доставено в резултат на изпълнение на обществената 

поръчка следва да бъде ново и неупотребявано. При доставката изпълнителят представя декларация, 

че стоките предмет на доставката не са втора употреба. 

Качеството на предлаганото обзавеждане следва да бъде доказано със сертификат, декларации 

или други документи (доказващи качеството), издадени от производителя. 

Доставените стоки трябва да бъдат с гаранционен срок минимум 24 месеца, считано от датата 

на приемане на доставката с окончателен приемо-предавателен протокол от Възложителя или 

упълномощени от него длъжностни лица.  

Определеният за изпълнител на обществената поръчка участник се задължава в момента на 

доставката да предаде на възложителя следните документи: гаранционна карта, инструкция за 

експлоатация и/или ръководство за ползване и всички други документи за правилната експлоатация 

на стоките. 

 

Важно!  

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал. 2 от ЗОП да се счита добавено "или 

еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени 

стандарти, спецификации, технически оценки или технически одобрения, както и когато са 

посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство. 

Ако някъде в документацията за участие има посочен: конкретен 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, определени в техническата 

спецификация. 

 

Изготвил: 

Директор дирекция СА: (Ст. Калинов………П…….) 


