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        Приложение № 1 

 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

 

за възлагане на обществена поръчка за доставка и монтаж с предмет: «Доставка и монтаж 

на експозиционни витрини и аксесоари за нуждите на НАИМ към БАН» 

 

1 Експозиционни витрини: 

 

1.1.Витрина с габарити 240х60х245 см 

Описание: 

 

вертикално разпределение 

цокъл 4 см 

база 44 см 

шаси с механизъм 12 см 

експозиционен обем (стъкло) 173 см 

таван с осветление 12 см 

 Обща височина: 245 см 

 

функционално разпределение 

база: товаропоносимост на витрината, експонатите и експозиционен 

реквизит; 

 механизъм за нивелиране на витрината; 

 отваряема предна страница за достъп да обема на базата; 

 чекмеджета за експозиционен реквизит; 

 достъп до контейнерите за силикагел; 

 заключване; 

 неутрален външен вид 

шаси с механизъм:  

 товаропоносимост на витрината, експонатите и експозиционен 

реквизит; 

 механизъм за нивелиране на витрината; 

 механизми за отваряне/затваряне на предното стъкло на 

експозиционния обем; 

 контейнери за силикагел; 

 вентилационен контакт между контейнерите за силикагел и 

експозиционния обем; 

 експозиционен плот – подвижен, с възможност за тапициране; 

 двустепенно заключване на експозиционния обем;  

 неутрален външен вид; 

експозиционен обем:  

 прозрачно качествено стъкло с дебелина 8 мм - флоат; 

 прозрачно монолитно свързване между неподвижните стъкла; 

 прахоулавяща защита между подвижни и неподвижни стъкла; 

 монолитно свързване на стъклата с шасито и тавана; 

 дискретно преминаващи пътища за ел. и СОТ инсталации 

таван с осветление:  

 окачен таван със светоизточници; 

 скрита ел. инсталация; 

 самостоятелен достъп за обслужване отгоре;  
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 конструкция за влагане на държачи, окачвачи, конструкции и 

други подобни приспособления за нуждите на аранжирането на експонатите; 

 нисковолтова ел. инсталация за осветлението; 

 неутрален външен вид отстрани и отгоре 

 

 

1.2. Витрина с габарити 180/60/245 см 

Описание: 

вертикално разпределение 

шаси с механизъм 12 см 

експозиционен обем 173 см 

таван с осветление 12 см 

 Обща височина: 245 см 

функционално разпределение / като т. 1.1.  

 

 

Общи изисквания към витрините: 

влагане на висококачествени негорими или трудногорими материали 

влагане на материали, несъдържащи химически активни съставки 

високоустойчиви цветни покрития с цвят, определен от инвеститора по скалата 

на RAL 

възможност за преаранжиране на витрините в пространството със и без база 

леко и удобно обслужване на витрините от инструктирани техници по 

поддръжката и музейните специалисти 

 

 

Особени изисквания: 

конструкция, осигуряваща стабилно позициониране и нивелиране на витрините 

в музея върху неравен и дишащ под от гредоред и дюшеме; 

доставката, хамалията и монтажа на посочените от музейните специалисти 

места да се извърши от изпълнителя 

 

 

3. Срок за изпълнение на поръчката: не повече от 45 календарни дни, считано от 

сключването на договора за изпълнение. 

 

4. Гаранционен срок за доставените и монтирани експозиционни витрини е 5 години. 

Гаранционният срок започва да тече от датата на подписването от Възложителя на 

приемо-предавателния протокол за приемане на работата на Изпълнителя. 

 

5. Участниците следва да предвидят в своята оферта профилактика на доставените 

експозиционни витрини минимум веднъж годишно до изтичането на гаранционния срок. 

 

6. Участникът, определен за Изпълнител трябва да изпълнява и/или да отговаря за 

изпълнението и на всички дейности и задължения отнасящи се до Изпълнителя, съгласно 

проекта на договор, приложен към документацията за участие по настоящата обществена 

поръчка. 

 

7. Участницте следва да посочат стойност на годишната профилактика след изтичането на 

гаранционния срок. 
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8. В своята оферта участниците следва да посочат техническите спецификации на 

материалите от които ще бъдат изработени експозиционните витрини, предмет на 

поръчката, както и да представят брошури. 

 

9. Представянето на техническа и ценова оферта задължава участника да приеме напълно 

всички изисквания и условия, посочени в поканата за участие, при спазване на Закона за 

обществените поръчки. 


