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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ  

за изготвяне на офертни предложения 

за демонтаж на съществуваща дограма,  

изработка, доставка и монтаж на нова PVC и AL дограма, первази, 

противонасекомни мрежи, вътрешни алуминиеви и външни ролетни щори 

в обекти, собственост на АДИС ЕООД – гр. София 

 

 

I. ИЗИСКВАНИЯ  И ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ : 

1. Търговска марка, серия и произход на PVC профила; 

2. Дебелина на външна стена на PVC профила  - min 3 mm; 

3. Дебелина на металния усилващ профил - min 1,5 mm,  с посочен произход; 

4. Вид уплътнения към PVC профила, произход; 

5. Общ коефициент на топлопроводимост на PVC дограмата по DIN (W/m2k); 

6. Обща шумоизолация на PVC дограмата (min 30 dB); 

7. Стъкла за стъклопакета (обикновено и нискоемисионно) – търговска марка, произход, 

производител; 

8. Обков – производител, търговска марка, произход; 

9. Възможност за регулиране в равнини; 

10. Наличие на сертификати за профили, обков, стъклопакети и др.; 

11. Вътрешни алуминиеви хоризонтални щори, 25 mm, със странично водене, планки 

Лукс, цвят бял; 

12. Външни ролетни щори от PVC ламели (39 mm), с ръчното управление посредством 

ширит; 

13. Вътрешни хоризонтални алуминиеви щори цвят бял, странично водене, алуминиеви 

ламели 25 мм, монтаж между стъклодържатели; 

14. Доставка и монтаж на стъклени врати от 10мм закалено стъкло с доставка и монтаж 

на подов (долен) автомат. Такива стъклени врати могат да бъдат и без подов автомат, 

но с долна панта автомат. Монтажите може да са: стъкло-стена и стъкло-стъкло. 

Дръжка иноксова (360-500 мм). 

 11.  Гаранционните срокове за посочените по-долу характеристики на дограмата да са не 

по-малки от 36 месеца: 

а) профили; 

б) херметичност на стъклопакета; 

в) монтажни работи; 

г) функционалност на обкова. 

 12.  Срокът за изпълнение (работни дни) – от  осигуряване  на достъп и възлагане на 

изпълнението: 
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             а) 5 раб. дни за площ до 20 кв.м; 

             б) 7 раб. дни за площ до 50 кв.м; 

             в) по договаряне за площ над 50 кв.м. 

      13.  Да се посочи необходим аванс в проценти (%); 

14.  Да се представи цена за демонтаж и извозване на старата дървена дограма. 

15. Да се представи цена за демонтаж и извозване на старата алуминиева дограма 

 

II.   СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТИПОВИ ПРОЗОРЦИ 

 



3 

 

 

 



4 

 

 

 



5 

 

 

 

16. За позиции №№2, 3, 5, 6 и 7 да се представи оферта за дограма изработена от 

алуминиев профил с прекъснат термомост.  

17. За позиция №2 , да се представи оферта за дограма изработена от алуминиев 

профил без прекъснат термомост и стъкло триплекс.  

 

 

 

 

 

                                                                                         ИЗГОТВИЛ: 

инж. Юлия Григорова 

началник отдел „ПСФ“ 

 

 


