ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА

„ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА
ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА
ДГ „ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ” С. ГОРНА МАЛИНА, ОБЩИНА
ГОРНА МАЛИНА ”
1. ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
• Конкретизираните в настоящия документ характеристики на оборудването да
се разглеждат като минимално задължителни изисквания.
• Доставките да включват всички допълнителни и помощни елементи и
приспособления, необходими за правилното им функциониране.
2. ВИД НА
КОЛИЧЕСТВАТА

СТОКИТЕ

ЗА

ДОСТАВКА

И

ОПРЕДЕЛЯНЕ

НА

Представените спецификации отразяват минималните изисквания, базиращи се
на проектната функция на съответния продукт, необходимите характеристики и
неговото предназначение. В офертата може да бъде включена съответната
документация (например брошури, листове с технически данни и др. без посочени
цени), позволяваща извършване на оценка на съответствието с изискванията по
отношение на предлаганите параметри, качеството, съвместимостта и взаимната
свързаност на предлагания продукт.

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДГ „ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ“ С. ГОРНА МАЛИНА, ОБЩИНА ГОРНА
МАЛИНА

СПЕЦИФИКАЦИЯ КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ

№

1.

1

Наименование

основни характеристики

Предпазни решетки
за радиатори

Конвектомат парен,
електрически, с
технология за
едновременни
издаване на
различни продукти,
система за
автоматично
измиване, вграден
резервоар и
техология за
контролиране на
температирата

снимка

размер

бр.

Предпазни решетки за радиатори от ПДЧ

200/80 см.

30

Конвектомат
парен,
електрически
програмируем, 5 нива GN 1/1 през 67 мм,
електронно управление с MASTER.Touch
сензорен
дисплей,.патентована
технология за интуитивно управление с
жестове. MISE.EN.PLACE - технология
за едновременно издаване на различни
продукти. Система за измиване с 4
автоматични програми
и вграден
резервоар. Вентилатор с ривърс система
и
8
програмируеми
скорости.
ADAPTIVE.Cooking™ - технология за
постоянно контролиране на температура
и влажност. DRY.Maxi™ - технология за
бързо извличане на влажността от
камерата. STEAM.Maxi™ - технология за
варене и печене на пара при
темеператури
от
48ºС
до
130ºС. Protek.SAFE™ - технология за

750x773x675

1

постоянно студена външна повърхност
на конвектомата.

2

3

Основа за
конвектомат

Хладилна маса
среднотемпературна
от 0˚ до + 10˚

Хладилна маса среднотемпературна от
0°C
до +10°C, капацитет 300 л, с две врати,
GN
1/1
съвместима,
автоматично
размразяване и изпаряване на конденза,
газ R134a

732x546x305

1

1280x700x850

1

4

Хладилен шкаф
нискотемпературен
с една врата от -10˚
до - 24˚

Хладилен шкаф нискотемпературен с
една врата, от -10 до -24°C, електронен
термостат,
регулируеми
крачета,
заключване, 200л

600x600x850

1

5

Хладилен шкаф
среднотемпературен
от 0˚ до +10˚

Хладилен шкаф среднотемпературен с
една врата от 0˚ до +10˚, електронен
термостат.
Регулируеми
крачета,
заключване 130л.

600x600x850

1

6

Мултуфункционален
тиган, електрически,
съд от нераждаема
стомана,
програмируем,
температиурен
диапазон +50/ +320

Мултуфункционален
тиган,
електрически, съд от нераждаема
стомана
с размери 305х570х102мм,
капацитет 15л., електронно управление,
програмируем, температирен дуапазон
50˚С/320 ˚С .

400x700x900

1

Електрически
котлон с 4 плочи

Котлон електрически с четири плочи
220х220мм по 2,6 kW, седем степенен
регулатор на мощността, индикаторна
лампа, свободно сточщ върху отворен
шкаф.

800x700x280

1

8

Електрически
котлон с 2 плочи

Котлон електрически с две плочи
220х220мм по 2,6 kW, седем степенен
регулатор на мощността, индикаторна
лампа, свободно сточщ върху отворен
шкаф.

400x700x900

1

9

Метална работна
маса с два умивални
басейна 400/400/250
от нераждаема
стомана

Метална работна маса с два умивални
басейна 400/400/250 изработена изцяло
от нераждаема стомана каширан плот с
водоустойчиво ПДЧ

1500x700x850

1

7

10

Смесителна батерия
с дълго рамо

11

Миялна машина за
посуда

Смесителна
215мм.

батерия

с

дълго

рамо,

Миялна машина за посуда, размер на
кошницата
550х660,
максимална
височина на посудата :805мм, цукли за
измиване. 120/240/360/480/600сек.

0x0x215

650x750x2070

2

1

12

Стелаж складов с
четири
полиуретанови
полоци рамки от
нераждаема стомана

Стелаж складов с четири полиуретанови
полоци рамки от нераждаема стомана
1100х500х1800,

500x1100x1800

2

***Важно: Навсякъде в техническата спецификация, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник,
процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминирането на
определени лица или стоки, да се разбира с добавката «или еквивалентно».
Важно!!! В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде,
където в документацията и проектите по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или
спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент,
тип, произход или производство.
Ако някъде в проекта или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент,
произход, производство или др., възложителя на основание чл. чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът
докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията,
определени в техническите спецификации и/или проектите.
Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни
стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на

територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с
нестандартни материали.

