












 

 

 

Приложение 1 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  
 

„Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане, компютърна техника и климатични 

системи по три обособени позиции“ 

 

Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за нуждите на 

Сдружение "Национален алианс за социална отговорност" 

 

Обособена позиция №2 „Доставка и монтаж на компютърна и офис техника за нуждите на 

Сдружение "Национален алианс за социална отговорност" 

 

Обособена позиция №3 „Доставка и монтаж на климатични системи за нуждите на Сдружение 

"Национален алианс за социална отговорност" 

 

 
Видът и количествата на артикулите по обособени позиции са както следва: 

 

Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за нуждите на 

Сдружение "Национален алианс за социална отговорност" 

 

1.  Бюро – 200/90 см., материал ПДЧ  1  

2.  Бюро – 140/70 см., материал ПДЧ 5  

3.  Работен стол тип президентски с 

амортисьор 

6  

4.  Контейнер – 60/40 см, ПДЧ   6  

5.  Заседателна маса – 420/140 см 

(многофункционална, секционна) 

1  

6.  Посетителски стол - тапицерия или 

кожа 

20  

7.  Секционна библиотека – 200/70 см, 

ПДЧ, мин 4 секции 

(многофункционална, секционна) 

6  

 

 

Обособена позиция №2 „Доставка и монтаж на компютърна и офис техника за нуждите на 

Сдружение "Национален алианс за социална отговорност" 

 

 

1.  Компютърна конфигурация 

Процесор – minimum  Intel core i3-, 3.0 

GHz, 6 Mb или еквивалент; 

Памет – минимум 4 ГБ DDR 4  2400 MHz 

или еквивалент; 

Твърд диск – минимум 256 GB SSD или 

1 TB 

Монитор – мин. 24 ‘’ 

2  

2.  Телевизор 1  



 2 

Минимум  диагонал 65 ‘’ 

LED 

4 K, 

UHD или еквивалент; 

Smart 

3.  Лаптоп 

Процесор – minimum  Intel core i3 , 2.0 

GHz, 3 Mb или еквивалент; 

Памет – минимум 4 ГБ DDR 4  2400 MHz 

или еквивалент; 

Твърд диск – минимум 256 GB SSD или 

1 ТB 

Монитор – мин. 15,6 ‘’Full HD 

5  

4.  Лаптоп 

Процесор – minimum  Intel core i7, 4 

GHz, 8 Mb или еквивалент; 

Памет – минимум 8 ГБ DDR 4  2400 MHz 

или еквивалент; 

Твърд диск – минимум 256 GB SSD или 

1 TB 

Монитор – мин. 15,6 ‘’Full HD 

1  

5.  Мултифункционално устройство(МФУ) 

-опция принтиране размери А4, А5 

- опция копиране  А4, А5 

- опция сканиране А4, А5 

- лазарен 

3  

6.  Мултифункционално устройство(МФУ) 

-опция принтиране размери А4, А5 

цветно 

- опция копиране  А4, А5 цветно 

- опция сканиране А4, А5 цветно 

- лазарен 

1  

7.  Проектор 

-  контраст 100000:1; 

- батерия мин 12000 мА/часа 

- мин 700 lumens 

- мобилен 

1  

8.  Проектор 

-  контраст 20000:1; 

- разделителна способност  1280х800 

- мин 3500 lumens 

- стационарен 

1  

 

 

 

Обособена позиция №3 „Доставка и монтаж на климатични системи за нуждите на Сдружение 

"Национален алианс за социална отговорност" 

 

 

1.  Климатик: 

-За минимум  площ 35 кв.м 

-Отопление – да 

-Охлаждане – да 

-Енергиен клас – мин А++ 

-Охлаждане максимум  - 1,55 kW/h 

-Oтопление максимум  - 1,75 kW/h 

2  
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-Инвертор 

-Стенен тип 

2.  Климатик: 

-За минимум  площ 45 кв.м 

-Отопление – да 

-Охлаждане – да 

-Енергиен клас – мин А++ 

-Охлаждане максимум  - 1,55 kW/h 

-Oтопление максимум  - 1,75 kW/h 

-Инвертор 

-Стенен тип 

1  

3.  Климатик: 

-За минимум  площ 18 кв.м 

-Отопление – да 

-Охлаждане – да 

-Енергиен клас – мин А+ 

мобилен 

1  

 












