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Позиция Наименование на оборудване/обзавеждане Технически параметри, характеристики на доставката
Единица 

мярка
Кол-во

Единична 

цена на 

дребно, без 

ДДС

Сума без

ДДС

/1/ /2/ /3/ /4/ /5/ /6/ /7/

1

Маса ученическа едноместна 

Маса ученическа едноместна E-172/1А  alu

Конструкция: метал прахово боядисан в ALU

Плотове:  плоскост с дебелина от 25 мм обкантена.

Работен плот с размери: 75 см х 50 см. Височина 76 см.

Налична закачалка за ученическа чанта/раница/

Регулируема в 3 височини

 брой 26        132,50 лв.         3 445,00 лв. 

2

Ученически столове

Ученически стол E-273 Tina Up

Метална конструкция ф-20 с дървена седалка и облегалка.

Металната конструкция да е подсилена със заварена 

хоризонтална метална тръба

Регулируема в три височини 

 брой 26          48,33 лв.         1 256,58 лв. 

3

Лекторска катедра

Лекторска катедра

Изработена изцяло от ПДЧ с меламиново покритие

размери:60/60/110

 брой 1        239,00 лв.             239,00 лв. 

4

Стол + маса (много-функционална зала)

Стол WING II click + маса 

седалка и облегалка от многослойна дървесина.

мека тапицирана седалка (при seat plus версия).

декорация на облегалката.

солидна хромирана база, квадратна тръба.

възможност за стифирнае (максимално 10 броя).

 брой 126        255,00 лв.       32 130,00 лв. 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

Етаж 1
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5

Стол (кабинет музика)

Стол WING II click 

седалка и облегалка от многослойна дървесина.

мека тапицирана седалка (при seat plus версия).

декорация на облегалката.

солидна хромирана база, квадратна тръба.

възможност за стифирнае (максимално 10 броя).

 брой 28        170,00 лв.         4 760,00 лв. 

6

Подлакътници за стол

Стол WING II click с подлакътник

метална хромирана кострукция

дървен пад от многослойна дървесина

 брой 2 245,00 лв             490,00 лв. 

7

Методически кабинет, хранилище музика, 

кабинет презентации. Бюро

Бюро , серия Easy Space 

Размери : 160х80см, h=74 см

Ламиниран плот 25 мм ПДЧ, кант ABS 2мм

Метални крака Ø50 мм, прахово боядисани / бяло, сиво, 

черно/

 брой 5        323,40 лв.         1 617,00 лв. 

8

Контейнер с колела

Контейнер с колела

Размери : 43/60/60 см

три чекмеджета + 1 моливник

централно заключване, ролкови водачи  

Страна на произход , производител - NOWY STYL, Полша.

Срок за изработка и монтаж- 25 работни дни

Цвят: Tiepolo nut

 брой 5 343,00 лв.               1 715,00 лв. 

9

Работен стол 

Работен стол Master 10 

ергономична седалка и облегалка, пълнеж - дунапрен, 

тапицирани

с висококачествена дамаска YB - Lucia

плавно регулиране височината на седящия

синхронен механизъм  Active - 1 

синхронизирано движение на облегалка спрямо седалка

в съотношение 2:1 с възможност за заключване в 4 позиции

регулиране силата на люлеене според теглото на седящия

анти-шок функция регулиране височината на облегалката

фиксирани подлакътници AR 303 основа - полиамидна

 брой 6        278,32 лв.         1 669,92 лв. 
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10

Комбиниран шкаф за документи 

Комбиниран шкаф за документи , серия Easy Space 

Размери : 80х44,5см, h=154,5 см /2+1/

Ламиниран плот 25 мм ПДЧ, кант ABS 2мм

Алуминиеви дръжки, заключване

Нивелиращи стъпки

 брой 5 423,36 лв         2 116,80 лв. 

                    -   лв. 

11

Маса ученическа едноместна 

Маса ученическа едноместна E-172/1А  alu

Конструкция: метал прахово боядисан в ALU

Плотове:  плоскост с дебелина от 25 мм обкантена.

Работен плот с размери: 75 см х 50 см. Височина 76 см.

Налична закачалка за ученическа чанта/раница/

Регулируема в 3 височини

 брой 70        132,50 лв.         9 275,00 лв. 

12

Ученически столове 

Ученически столове E-273 Tina Up

Метална конструкция ф-20 с дървена седалка и облегалка.

Металната конструкция да е подсилена със заварена 

хоризонтална метална тръба

Регулируема в три височини 

 брой 70          48,33 лв.         3 383,10 лв. 

13

Бюро за компютър 

Бюро за компютър 

 Размери 100см х 70; Височина 74 см 
 брой 9        170,00 лв.         1 530,00 лв. 

14

Офис стол 

Офис стол PEGAZ ERGO

ергономична седалка и облегалка, тапицирани с 

висококачествена дамаска клас C

плавно регулиране височината на седящия

регулиране височината и наклона на облегалката

с възможност за фиксиране в желана позиция

регулиране дълбочината на седене

профилирана облегалка

фиксирани подлакътници

хромирана петлъчева основа

 брой 9        157,50 лв.         1 417,50 лв. 

15

Учителско бюро класна стая

Бюро , серия Easy Space 

Размери : 160х80см, h=74 см

Ламиниран плот 25 мм ПДЧ, кант ABS 2мм

Метални крака Ø50 мм, прахово боядисани / бяло, сиво, 

черно/

 брой 2        323,40 лв.             646,80 лв. 

Етаж 2
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16

Контейнер с колела

Контейнер с колела, серия Easy Space

Размери : 43/60/60 см

три чекмеджета + 1 моливник

централно заключване, ролкови водачи  

Страна на произход , производител - NOWY STYL, Полша.

Срок за изработка и монтаж- 25 работни дни

Цвят: Tiepolo nut

 брой 2 343,00 лв.                   686,00 лв. 

17

Работен стол 

Работен стол Master 10 

ергономична седалка и облегалка, пълнеж - дунапрен, 

тапицирани

с висококачествена дамаска YB - Lucia

плавно регулиране височината на седящия

синхронен механизъм  Active - 1 

синхронизирано движение на облегалка спрямо седалка

в съотношение 2:1 с възможност за заключване в 4 позиции

регулиране силата на люлеене според теглото на седящия

анти-шок функция регулиране височината на облегалката

фиксирани подлакътници AR 303 основа - полиамидна

 брой 2        278,32 лв.             556,64 лв. 

18

Конферентна маса за учителска стая за 26 човека

Конферентна маса за учителска стая за 26 човека

 Крака : профил Ø50, прахово боядисан /бяло, сиво, черно/

Плот ламинирано ПДЧ 25 мм , кант 2 мм, 

4 бр.х140 х 140 см, h= 74 см,   

1 бр. 70 х 140 см, h= 74 см

 брой 1 2 800,84 лв         2 800,84 лв. 

19

Посетителски стол

Посетителски стол RUMBA CHROME

стабилна метална рамка с хромирано покритие

седалка от многослойна дървесина, тапицирана

с висококачествена еко кожа клас V или дамаска

метални подлакътници с тапицирани падове 

протектори на краката за защита на подовите настилки

 брой 26 132,50 лв         3 445,00 лв. 
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20

Офис -личен състав , счетоводство 

Бюро , серия Easy Space 

Размери : 120х60см, h=74 см

Ламиниран плот 25 мм ПДЧ, кант ABS 2мм

Метални крака Ø50 мм, прахово боядисани / бяло, сиво, 

черно/

 брой 5 264,60 лв         1 323,00 лв. 

21

Контейнер с колела

Контейнер с колела, серия Easy Space

Размери : 43/60/60 см

три чекмеджета + 1 моливник

централно заключване, ролкови водачи  

Страна на произход , производител - NOWY STYL, Полша.

Срок за изработка и монтаж- 25 работни дни

Цвят: Tiepolo nut

 брой 5 343,00 лв.               1 715,00 лв. 

22

Комбиниран шкаф за документи 

Комбиниран шкаф за документи , серия Easy Space 

Размери : 80х44,5см, h=154,5 см /2+1/

Ламиниран плот 25 мм ПДЧ, кант ABS 2мм

Алуминиеви дръжки, заключване

Нивелиращи стъпки

 брой 5 423,36 лв         2 116,80 лв. 

23

Работен стол 

Работен стол Master 10 

ергономична седалка и облегалка, пълнеж - дунапрен, 

тапицирани

с висококачествена дамаска YB - Lucia

плавно регулиране височината на седящия

синхронен механизъм  Active - 1 

синхронизирано движение на облегалка спрямо седалка

в съотношение 2:1 с възможност за заключване в 4 позиции

регулиране силата на люлеене според теглото на седящия

анти-шок функция регулиране височината на облегалката

фиксирани подлакътници AR 303 основа - полиамидна 

 брой 5        278,32 лв.         1 391,60 лв. 

24

Архив

Стелаж за документи

Стелаж за документи , серия Easy Space 

Размери : 80х44,5см, h=189,5 см

Ламинирано ПДЧ 25 мм, кант ABS 2мм

Гръб -фазер

Нивелиращи стъпки

 брой 10        395,92 лв.         3 959,20 лв. 

                    -   лв. 
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25

Маса ученическа едноместна 

Маса ученическа едноместна E-172/1А  alu

Конструкция: метал прахово боядисан в ALU

Плотове:  плоскост с дебелина от 25 мм обкантена.

Работен плот с размери: 75 см х 50 см. Височина 76 см.

Налична закачалка за ученическа чанта/раница/

Регулируема в 3 височини

 брой 72        132,50 лв.         9 540,00 лв. 

26

Ученически столове 

Ученически столове E-273 Tina Up

Метална конструкция ф-20 с дървена седалка и облегалка.

Металната конструкция да е подсилена със заварена 

хоризонтална метална тръба

Регулируема в три височини 

 брой 72          48,33 лв.         3 479,76 лв. 

27

Учителско бюро класна стая

Бюро , серия Easy Space 

Размери : 160х80см, h=74 см

Ламиниран плот 25 мм ПДЧ, кант ABS 2мм

Метални крака Ø50 мм, прахово боядисани / бяло, сиво, 

черно/

 брой 2        323,40 лв.             646,80 лв. 

28

Контейнер с колела

Контейнер с колела, серия Easy Space

Размери : 43/60/60 см

три чекмеджета + 1 моливник

централно заключване, ролкови водачи  

Страна на произход , производител - NOWY STYL, Полша.

Срок за изработка и монтаж- 25 работни дни

Цвят: Tiepolo nut

 брой 2 343,00 лв.                   686,00 лв. 
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29

Работен стол 

Работен стол Master 10 

ергономична седалка и облегалка, пълнеж - дунапрен, 

тапицирани

с висококачествена дамаска YB - Lucia

плавно регулиране височината на седящия

синхронен механизъм  Active - 1 

синхронизирано движение на облегалка спрямо седалка

в съотношение 2:1 с възможност за заключване в 4 позиции

регулиране силата на люлеене според теглото на седящия

анти-шок функция регулиране височината на облегалката

фиксирани подлакътници AR 303 основа - полиамидна

 брой 2        278,32 лв.             556,64 лв. 

30

Диван , двуместен

Диван , двуместен FREDI

Размери : 135х52,5см, h=72,5 см,  h седалка=47 см

 Основа от масивна дървесна рамка,изцяло тапицирани с 

висококачествена еко кожа клас V**

 Комфортна мекота постигната с еластични колани на 

седалката и пълнеж от високоеластичен дунапрен,

полиестерна вата и силиконизирана вата

 брой 1        279,00 лв.             279,00 лв. 

31

Фотьойл , двуместен 

Фотьойл , двуместен FREDI

Размери : 63,5х52,5см, h=72,5 см,  h седалка=47 см
  

 брой 1        199,00 лв.             199,00 лв. 

32

Комбиниран шкаф за документи  

Комбиниран шкаф за документи , серия Easy Space 

Размери : 80х44,5см, h=115,5 см /2+1/

Ламиниран плот 25 мм ПДЧ, кант ABS 2мм

Алуминиеви дръжки, заключване

Нивелиращи стъпки

 брой 1 341,04 лв             341,04 лв. 
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33

Бюро , L- образен

Бюро , серия Easy Space 

Размери : 160х140см, дълбочина 60х60 см,  h=74 см

L- образен ламиниран плот 25 мм ПДЧ, кант ABS 2мм

Метални крака Ø50 мм, прахово боядисани / бяло, сиво, 

черно/

 брой 1 521,36 лв             521,36 лв. 

34

Офис стол 

Офис стол @-sense

Ергономичен

Синхронен механизъм FST

Тапицирана седалка YB, облегалка- мрежа

Регулируеми подлакътници

Петлъчева полиамидна база 

 брой 1        532,50 лв.             532,50 лв. 

35

Конферентна маса

Конферентна маса 

С извит плот 

 Крака : профил Ø50, прахово боядисан /бяло, сиво, черно/

Плот ламинирано ПДЧ 25 мм , кант 2 мм, 160 х80 см, h= 74 см

 брой 1        515,48 лв.             515,48 лв. 

36

Бюро

Бюро , серия Easy Space 

Размери : 160х80см, h=74 см

Ламиниран плот 25 мм ПДЧ, кант ABS 2мм

Метални крака Ø50 мм, прахово боядисани / бяло, сиво, 

черно/

 брой 2        323,40 лв.             646,80 лв. 

37

Затварящ панел за под бюро  

Затварящ панел за под бюро  , серия Easy Space 

Размери : 160х32,5см, h=74 см

Ламиниран плот 18 мм ПДЧ, кант ABS 2мм

С монтажни планки

 брой 2          68,60 лв.             137,20 лв. 

38

Помощно бюро

Помощно бюро , серия Easy Space 

Размери : Ø100см, h=74 см

Ламиниран плот 25 мм ПДЧ, кант ABS 2мм

Метален крак Ø50 мм, прахово боядисани / бяло, сиво, черно/

 брой 2        284,20 лв.             568,40 лв. 
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39

Контейнер с колела

Контейнер с колела, серия Easy Space

Размери : 43/60/60 см

три чекмеджета + 1 моливник

централно заключване, ролкови водачи  

 брой 3 343,00 лв.               1 029,00 лв. 

40

Шкаф за документи с плъзгащи се врати

Шкаф за документи с плъзгащи се врати, серия Easy Space 

Размери : 120х44,5см, h=72,5 см 

Ламиниран плот 25 мм ПДЧ, кант ABS 2мм

Алуминиеви дръжки, заключване

Нивелиращи стъпки

 брой 2        417,48 лв.             834,96 лв. 

41

Стелаж за документи 

Стелаж за документи , серия Easy Space 

Размери : 80х44,5см, h=222,5 см

Ламинирано ПДЧ 25 мм, кант ABS 2мм

Гръб -фазер

Нивелиращи стъпки

 брой 4        395,92 лв.         1 583,68 лв. 

                    -   лв. 

42

Маса ученическа едноместна

Маса ученическа едноместна E-172/1А  alu

Конструкция: метал прахово боядисан в ALU

Плотове:  плоскост с дебелина от 25 мм обкантена.

Работен плот с размери: 75 см х 50 см. Височина 76 см.

Налична закачалка за ученическа чанта/раница/

Регулируема в 3 височини

 брой 102        132,50 лв.       13 515,00 лв. 

43

Ученически столове 

Ученически столове E-273 Tina Up

Метална конструкция ф-20 с дървена седалка и облегалка.

Металната конструкция да е подсилена със заварена 

хоризонтална метална тръба

Регулируема в три височини 

 брой 102          48,33 лв.         4 929,66 лв. 

44

Учителско бюро класна стая

Бюро , серия Easy Space 

Размери : 160х80см, h=74 см

Ламиниран плот 25 мм ПДЧ, кант ABS 2мм

Метални крака Ø50 мм, прахово боядисани / бяло, сиво, 

черно/

 брой 3        323,40 лв.             970,20 лв. 

Етаж 4
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45

Контейнер с колела

Контейнер с колела, серия Easy Space

Размери : 43/60/60 см

три чекмеджета + 1 моливник

централно заключване, ролкови водачи  

Страна на произход , производител - NOWY STYL, Полша.

Срок за изработка и монтаж- 25 работни дни

Цвят: Tiepolo nut

 брой 3 343,00 лв.               1 029,00 лв. 

46

Работен стол 

Работен стол Master 10 

ергономична седалка и облегалка, пълнеж - дунапрен, 

тапицирани

с висококачествена дамаска YB - Lucia

плавно регулиране височината на седящия

синхронен механизъм  Active - 1 

синхронизирано движение на облегалка спрямо седалка

в съотношение 2:1 с възможност за заключване в 4 позиции

регулиране силата на люлеене според теглото на седящия

анти-шок функция регулиране височината на облегалката

фиксирани подлакътници AR 303 основа - полиамидна

 брой 3        278,32 лв.             834,96 лв. 

47

Бюро

 Бюро , серия Easy Space 

Размери : 120х60см, h=74 см

Ламиниран плот 25 мм ПДЧ, кант ABS 2мм

Метални крака Ø50 мм, прахово боядисани / бяло, сиво, 

черно/

 брой 6 264,60 лв         1 587,60 лв. 

48

Офис стол

Офис стол PEGAZ ERGO

ергономична седалка и облегалка, тапицирани с 

висококачествена дамаска клас C

плавно регулиране височината на седящия

регулиране височината и наклона на облегалката

с възможност за фиксиране в желана позиция

регулиране дълбочината на седене

профилирана облегалка

фиксирани подлакътници

хромирана петлъчева основа

 брой 6        157,50 лв.             945,00 лв. 
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                    -   лв. 

49

Мултимедиен прожектор

 DLP,4000 ANSI , WUXGA, contrast 15000:1,aspect 4:3 , 

HDMI , LAN 
 брой 6     1 500,00 лв.         9 000,00 лв. 

50

Интерактивна дъска 

размер 79" , Инфраред технология , Работа директно с пръст 

, Едновременно работа на двама човека , Софтуер на 

български език , USB връзка 

 брой 6     1 500,00 лв.         9 000,00 лв. 

147 594,82 лв.   

Монтаж/инсталация 6 %: 8 855,69 лв.        

156 450,51 лв.   

ДДС 20%: 31 290,10 лв.     
187 740,61 лв.   

Техника

Общо:

Общо:

Общо,  с ДДС:
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