
ИЗРАБОТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ОФИС-МЕБЕЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК 
КВАЗАР (2 ОП) 
 

Изработване и доставка на офис-мебели за нуждите на ЦК КВАЗАР, на територията на 
ИР-БАН  
В рамките на ОП 1 на територията на ИР-БАН ще бъдат доставени: 
 
- Конферентна маса с размер 2,5/1 м.- 1 бр. 
- Столове тип „Директорски“ -10 бр. 
- Офис столове- 30 бр. 
- Бюра + контейнери -24 бр. 
- Метални шкафове- 6 бр. 
- Офис шкафове с етажерки -6 бр. 
 
 
Наименование  Минимални изисквания 
Конферентна маса  Размери 2500/1000 мм , елипса;ПДЧ мин.25 мм, цвят дъб 

Столове тип "Директорски" (еко 
кожа, кафяв)  

Плавно регулиране височината ;Люлеещ механизъм със 
заключване в изходна позиция;Регулиране силата на 
люлеене според теглото на седящия;с 
подлакътници;Тапицерия от висококачествена еко кожа , 
цвят кафяв;Стабилна хромирана метална 
основа;Максимално тегло на седящия – 120 кг 

Офис столове 

метална кръстачка покрита с декоративни пластмасови 
капаци;Плавно регулиране височината ;Регулиране на 
височината и наклона на облегалката с възможност за 
застопоряване в желана позиция ;Регулиране на 
разстоянието между седалка и облегалка; с 
подлакътници;Тапицерия от висококачествена дамаска 

Бюра + контейнери (разположение 
- едно срещу друго) 

Бюро  1600/700/740 мм;плот ПДЧ мин.25 мм;корпусни 
крака ПДЧ мин.18мм;Контейнер на колела с 3 чекмеджета 
и заключванe, ПДЧ мин.18 мм 

Метални шкафове  

Фабрично заварена метална конструкция;цвят 
сив;Товароносимост –  мин.60 кг/рафт;Двуточково 
заключване ;Ключалка, уникална за всеки шкаф; с 2 врати; 
Размери: 800/435/1990 мм 

Офис шкафове с етажерки  
Размери 800/350/1800 мм ;ПДЧ мин.18 мм; с 5 обема, 2 
обема затворени с плъни врати и 3 отворени обема 

 
 
 
 
 

 



 
ОП 2 Изработване и доставка на офис-мебели за нуждите на ЦК КВАЗАР, на 
територията на ИМСТЦХА-БАН 
В рамките на ОП 2 на територията на ИМТСЦХА-БАН ще бъдат доставени: 
 
- Бюро (1600х700х740) +ъгъл + контейнер+поставка за РС- 5 комплекта; 
- Поставки за маси- 5 бр.; 
- Плотове за маси 2500х1000- 5 бр.; 
- Столове тип „шефски“- 8 бр.; 
- Столове офис-8 бр.; 
- Етажерки 690 х 310 х 1320Н- 3 бр.; 
- Хладилен шкаф за съхраняване на материалите, с които работи 3D Принтера - 1 бр. 
 
 
Наименование на оборудването Изисквания 

Бюро  +ъгъл + контейнер+поставка 
за РС 

Бюро 1600х700х740 мм;плот ПДЧ мин.25 мм;корпусни крака 
ПДЧ мин.18мм;приставка за разговори R35 ПДЧ мин.25 
мм;Контейнер на колела с 3 чекмеджета и заключване, ПДЧ 
мин.18 мм; с поставка за компютър на колела 

Поставки за маси Метална конструкция (метални крака с греда) за маса 2500 мм 

Плотове за маси  Размер 2500х1000 мм, ПДЧ мин.25 мм 

Столове тип „шефски“  

Плавно регулиране височината ;Люлеещ механизъм със 
заключване в изходна позиция;Регулиране силата на люлеене 
според теглото на седящия;с подлакътници;Тапицерия от 
висококачествена еко кожа , цвят черен;Стабилна хромирана 
метална основа;Максимално тегло на седящия – 120 кг 

Столове офис 

метална кръстачка покрита с декоративни пластмасови 
капаци;Плавно регулиране височината ;Регулиране на 
височината и наклона на облегалката с възможност за 
застопоряване в желана позиция ;Регулиране на разстоянието 
между седалка и облегалка; с подлакътници;Тапицерия от 
висококачествена дамаска 

Етажерки  
Размери 690 /310 /1320Н, ПДЧ мин.18 мм;без врати, със 
страница в средата, с 8 отворени обема 

Хладилен шкаф за съхраняване на 
материалите, с които работи 3D 
Принтера  

Шкаф 600/600/1010H мм;ПДЧ мин.18 мм,с вграден хладилник 
клас А+ 133л, LED осветление, 4 бр.стъклени полици 

 


