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Техническо предложение за обособена позиция № 1 

 

 Артикул; размери: дължина/ширина(дълбочина)/височина см Размери на артикула, предложени от 

рамковия изпълнител в конкретната 

мини-процедура: 

дължина/ширина(дълбочина)/височина 

см 

1.  [ОМБ 2] Бюро, тип маса, плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм, стъпки за 

предпазване от надраскване на подовите настилки; размери: 180/70/75 см ± 10% 

  

2.  [ОМБ 6] Бюро, плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм, стъпки за 

предпазване от надраскване на подовите настилки; размери: 120/70/75 см ± 10% 

  

3.  [ОМБ23] Библиотека с 5 рафта, 2/5 врати, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 80/40/200 см 

± 10% 

  

4.  [ОМБ28] Етажерка с 4 рафта, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 80/40/200 см ± 10%   

5.  [ОМБ41] Контейнер за бюро с 4 чекмеджета, със заключване, на колела, ПДЧ мин. 

18 мм; размери: 40/50/65 см ± 10% 

  

6.  [ОМБ47] Маса посетителска (ниска), плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 

мм; размери: 120/60/50 см ± 10% 

  

7.  [ОМБ62] Стелаж със захващане за стени, метал; размери: 200/80/30 см ± 10%   

8.  [ОМБ66] Стол директорски, тапицерия екокожа, с амортисьор, пoдлaĸътници 

мeтaлни c ĸoжeни пaдoвe, метална основа на кръстачката, кopигиpaнe нa 

виcoчинaтa нa ceдeнe, люлeeщa фyнĸция, колела; товароносимост: до 130 ĸг 

  

9.  [ОМБ71] Стол за офис, тапицерия екокожа, с аморисьор, подлакътници, 

регулираща облегалка, колела; товароносимост: до 120 кг 

  

10.  [ОМБ72] Стол за офис, тапицерия текстил, с аморисьор, подлакътници, 

регулираща облегалка, колела; товароносимост: до 120 кг 
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 Артикул; размери: дължина/ширина(дълбочина)/височина см Размери на артикула, предложени от 

рамковия изпълнител в конкретната 

мини-процедура: 

дължина/ширина(дълбочина)/височина 

см 

11.  [ОМБ74] Стол посетителски, тапицерия текстил, без подлакътници, метални 

крака; товароносимост: до 100 кг 

  

12.  [ОМБ85] Шкаф метален с 3 рафта, със заключване; размери: 90/40/185 см ± 10%   
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