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1. Дополнување за позиција 19.2 и позиција 19.3 од предмер-пресметка на 

позиции и количини, составен дел од Основен проект: 

„19.2 Фиксна столица на коса подлога согласно основен проект и претходен опис 

(амфитеатар)“ 

Количина 96 

„19.3 Фиксна столица на рамна подлога согласно основен проект и претходен опис 

(сала за свечености)“ 

Количина 84 

Напомена: во претходниот опис на позицијата во самата Excel табела се наведени 

сите барања за квалитетот на столицата и стандардите кои таа треба да ги задоволи 

согласно барањата за квалитет, безбедност, трајност наматеријалите и целосниот 

склоп. Во графичкиот дел на Основниот проект се дадени сите неопходни прикази. 

Потекло од ЕУ. 

1.1.Основа и пресек (Амфитеатар): 

 

1.2. Основа (сала за свечености): 
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1.3. Димензии на фиксна столица:  
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1.4. Изглед и каталошки опис на фиксна столица:  
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            1.5.НЕОПХОДНИ СТАНДАРДИ ЗА ДОКАЖУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТ И КВАЛИТЕТ 

 
Бр.на стандард: UNI EN 12727:2017 Назив: Мебел - седење со во ред - безбедносни барања 

сила и издржливост. Генерално испитување и 

точки на кинење и дробење на конструкција. 

Бр.на стандард: UNI EN 12727:2017 Назив: Мебел - седење со во ред - безбедносни барања 

сила и издржливост. Тестирање на статичката 

носивост на седиштето и потпирањето (грбот). 

Бр.на стандард: UNI EN 12727:2017 Назив: Мебел - седење со во ред - безбедносни барања 

сила и издржливост. ТЕСТ 3 Хоризонтално 

СТАТИЧКО оптоварување на ПРЕДНИОТ РАБ НА 

СЕДИШТЕТО. 
Бр.на стандард: UNI EN 12727:2017 Назив: Мебел - седење со во ред - безбедносни барања 

сила и издржливост. ТЕСТ 4 ХОРИЗОНТАЛНО 

СТАТИЧКО оптоварување на ПОТПИРАЧИТЕ ЗА ГРБ. 
Бр.на стандард: UNI EN 12727:2017 Назив: Мебел - седење со во ред - безбедносни барања 

сила и издржливост. Вертикален товар на 

потпирачот на грб. 
Бр.на стандард: UNI EN 12727:2017 Назив: Мебел - седење со во ред - безбедносни барања 

сила и издржливост. Комбиниран тест на 

издржливост на седиштето и на потпираќот за 

грб.  
Бр.на стандард: UNI EN 12727:2017 Назив: Мебел - седење со во ред - безбедносни барања 

сила и издржливост. Испитување на замор на 

предниот раб на седиштето. 
Бр.на стандард: UNI EN 12727:2017 Назив: Мебел - седење со во ред - безбедносни барања 

сила и издржливост. Тест 6 Вертикално статичко 

оптоварување на потпирачите за раце. 
Бр.на стандард: UNI EN 12727:2017 Назив: Мебел - седење со во ред - безбедносни барања 

сила и издржливост. Тест за хоризонтално 

оптоварување нанапред за потпирачот од задна 

страна. 
Бр.на стандард: UNI EN 12727:2017 Назив: Мебел - седење со во ред - безбедносни барања 

сила и издржливост. Тест за импакт на седиштето. 
Бр.на стандард: UNI EN 12727:2017 Назив: Мебел - седење со во ред - безбедносни барања 

сила и издржливост. Тест за импакт на потпирачот 

за грб. 
Бр.на стандард: UNI EN 12727:2017 Назив: Мебел - седење со во ред - безбедносни барања 

сила и издржливост. Тест за статичен товар на 

страничните потпирачи за раце. 
Бр.на стандард: UNI EN 12727:2017 Назив: Мебел - седење со во ред - безбедносни барања 

сила и издржливост. Тест за удар / импакт на 

страничните потпирачи за раце. 
Бр.на стандард: UNI EN 12727:2017 Назив: Мебел - седење со во ред - безбедносни барања 

сила и издржливост. Тест 15, вертикален статичен 

тест на аксилијарни површини. 
Бр.на стандард: UNI EN 12727:2017 Назив: Мебел - седење со во ред - безбедносни барања 

сила и издржливост. Тест 15, трајност / замор на 

материјал на аксилијарни површини. 
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2. Дополнување за позиција 19.5 од предмер-пресметка на позиции и 

количини, составен дел од Основен проект: 

„19.5 Фиксна столица за сала за конференции“ 

Количина 49 

Напомена: во претходниот опис на позицијата во самата Excel табела се наведени 

сите барања за квалитетот на столицата и стандардите кои таа треба да ги задоволи 

согласно барањата за квалитет, безбедност, трајност наматеријалите и целосниот 

склоп. Во графичкиот дел на Основниот проект се дадени сите неопходни прикази. 

Потекло од ЕУ. 

 

2.1. Основа и пресек (Амфитеатар): 
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2.2. Димензии на фиксна столица: 
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2.3. Изглед и каталошки опис на фиксна столица:  
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            2.4. НЕОПХОДНИ СТАНДАРДИ ЗА ДОКАЖУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТ И КВАЛИТЕТ 

 
Бр.на стандард: UNI EN 12727:2017 Назив: Мебел - седење со во ред - безбедносни барања 

сила и издржливост. Генерално испитување и 

точки на кинење и дробење на конструкција. 

Бр.на стандард: UNI EN 12727:2017 Назив: Мебел - седење со во ред - безбедносни барања 

сила и издржливост. Тестирање на статичката 

носивост на седиштето и потпирањето (грбот). 

Бр.на стандард: UNI EN 12727:2017 Назив: Мебел - седење со во ред - безбедносни барања 

сила и издржливост. ТЕСТ 3 Хоризонтално 

СТАТИЧКО оптоварување на потпирачите за грб 

кон напред. 
Бр.на стандард: UNI EN 12727:2017 Назив: Мебел - седење со во ред - безбедносни барања 

сила и издржливост. ТЕСТ 4 вертикално 

оптоварување на потпирачите за грб. 
Бр.на стандард: UNI EN 12727:2017 Назив: Мебел - седење со во ред - безбедносни барања 

сила и издржливост. Комбиниран замор на 

седиштето и грбот. 
Бр.на стандард: UNI EN 12727:2017 Назив: Мебел - седење со во ред - безбедносни барања 

сила и издржливост. Испитување на замор на 

предниот раб на седиштето. 
Бр.на стандард: UNI EN 12727:2017 Назив: Мебел - седење со во ред - безбедносни барања 

сила и издржливост. Тест 5 Хоризонтално статичко 

оптоварување на потпирачите за раце. 
Бр.на стандард: UNI EN 12727:2017 Назив: Мебел - седење со во ред - безбедносни барања 

сила и издржливост. Тест 6 Вертикално статичко 

оптоварување на потпирачите за раце. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. ЗАВРШНИ МАТЕРИЈАЛИ: 

 

(важат за двата типа на столица кои се предвидени во 3 простории) 

 

3.1. Техничка информација / завршен материјал АР.КОЖА (опција 1): 
Тежина: gr/m2 650 ± 5% 

Висина: cm 140 ± cm 3 

Состав: 88% PVC, 8% PES, 4% COT 

Отпорност на пожар: 

ISO 3795 

UNI 9175 Класа 1IM 

БС 5852 

FMVSS 302 Безбедност на моторни возила на САД 

ТБ 117 

UNI EN 1021-1/2 

Отпорност на абразија: EN 13520 : ISO 12947 (суво) Martindale ≥ 100.000 циклуси 

Отпорност на истегнување: UNI EN ISO 1421 Долг. 300 N/5 cm Преку 200 N/5 cm 

Крајно издолжување: UNI EN ISO 1421 Долго. минимум 40% Наспроти минимум 145% 

Отпорност на кинење: UNI EN ISO 4674-1 мет. Б Долг. минимум 20 N; Низ минимум 15 N 

Постојаност на бојата на вештачка светлина: UNI EN ISO 4892-2 B2 (Xenotest) 4/5 (сива скала) 

Постојаност на бојата на триење: UNI EN ISO 105-X12 сива скала (суво 4, влажно 4) 

Адхезија на кора: UNI EN ISO 2411 Долг. 30 N/5 cm; Низ 30 N/5 cm 

Ослободени од формалдехиди и други штетни материи како што налагаат италијанските регулативи кои 

моментално се во сила. 
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3.2. Избор на бои и дезени: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.Техничка информација / завршен материјал ТЕКСТИЛ (опција 1): 
Тежина: g/lm 460 ± 10% 

Висина: cm 140 ± 2% 

Состав: 100% полиестер FR Trevira CS 

Отпорност на пожар: 

Италија - Класа 1 

Франција - М1 

Франција — NF D 60-013 AM18 

Германија — B1 DIN 4102 

Швајцарија — Класификација за противпожарна заштита: 5.3 

Австрија — B1 OENORM B 3825 

Австрија — Q1 OENORM 3800 Дел. 1 

BS 5852 Креветче 5 со помош на CM пена 35 kg/cu.m. 

EN ISO 6940-6941 

EN 1021 Дел. 1-2 користејќи CM пена 35 kg/cu.m. 

EN 13501-1 esp. 1,2 : B-s1, d0 

САД Калифорнија Бул. 117 дел Е Дел. 1 

MED анекс А.1 точка: A. 1/3.19 и A. 1/3.21 

МЕД анекс А.1 точка: A. 1/3.20 

Отпорност на абразија: UNI EN ISO 12947 Martindale 100.000 циклуси ± 20% 

Постојаност на светлината: UNI EN ISO 105 B02 (Xenotest) 6 ± 1 сина скала 

Отпорност на боја на триење: UNI EN ISO 105-X12 суво 4/5 ± 1/2, влажно 4/5 ± 1/2 

Пилинг: UNI EN ISO 12945-2, Мартиндејл процес 4/5 ± ½ 
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3.4. Избор на бои и дезени: 

 

 

 

Напомена: Не се одобрува промена на позиција односно дел од овој дополнителен опис на позиција на 

понудувачите, посебно во делот на стандардите кои гарантираат безбедност при користење и трајност на 

материјалот на фискната столица. На инвеститорот му се препорачува во тек на постапката да го задржи 

визуелно – естетскиот пристап на проектантите како и стандардот кој поставен за квалитет и потекло на 

материјалите. 

Весна Василевска, д.и.а. 

„Мартин инженеринг“-Скопје 

 


