
                                                                

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИKAЦИЯ 

 

за изпълнение на дейностите по проект: 

„Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен социален 

патронаж – Община Раковски“, 

съвместно с фонд „Социална закрила“ 

 

1. Информация за Възложителя 

Община Раковски има сключен договор с Фонд „Социална закрила“, гр. София за 

закупуване на оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж – Община Раковски.  

 

2. Кратко описание на обекта: 

Целта на проекта е да се закупи и ново кухненско оборудване и обзавеждане на домашен 

социален патронаж.  

Проектът предвижда закупуване на кухненско оборудване и обзавеждане в следния обем и 

съдържание: 

 Шкаф хладилен  

 Маса работна островна с долен плот  

 Мивка кухненска крайстенна 

 Шкаф маса крайстенна с плъзгащи врати и междинен плот  

 Маса работна крайстенна с долен плот  

 Маса работна крайстенна с долен плот 

 Мивка кухненска крайстенна  

 Стилаж неперфориран на 4 нива  

 Електропарен казан с Автоклав, 100 л 

 Скара електрическа с тръбни нагреватели  с 32 бр. 

 Тава по гастронорм 

 Вентилационен чадър крайстенен 

 Зеленчукорезачка  

 Картофобелачна машина  

 

3. Предмет на бъдещата дейност от проектното предложение. Технически спецификации и 

характеристики. 

Предмет на дейността е изпълнение „Закупуване и доставка на кухненско оборудване и 

обзавеждане“,  необходими за реализацията на проект по договор за съвместна дейност с Фонд 

„Социална закрила“ 

 

4. Място на изпълнение на бъдещата дейност от проектното предложение. 

 

Предметът на дейностите касае изпълнението на проект, който ще се реализира в гр. 

Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив. 

 

5. Срок за изпълнение  

Срокът за изпълнение на доставките и монтажа - до 30.09.2018 г.  



                                                                  

 

 

 

 

 

 

  

6. Изисквания към офертата. 

6.1. Оферентите в настоящата процедура трябва да подготвят своята оферта в съответствие 

с изискванията на Възложителя. 

6.2. При изготвяне на офертата всеки оферент трябва да се придържа точно към обявените 

от Възложителя условия.  

6.3. Офертите се изготвят на български език. 

6.4. Офертата и всички приложения към нея трябва да бъдат подписани от законния 

представител на оферента съгласно търговската му регистрация или от надлежно 

упълномощено/и лице или лица с изрично пълномощно в оригинал или нотариално заверено 

копие, което се представя към офертата. 

6.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки оферент може да промени, да 

допълни или да оттегли офертата си. 

6.6. Всеки оферент има право да представи само една оферта.  

6.7. Представените образци и условията, описани в тях, са задължителни за оферентите. 

Офертите трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци. 

6.8. Валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите трябва да е 60 календарни 

дни. 

6.9. Оферти моля да се представят лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с 

препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на възложителя – ОБЩИНА РАКОВСКИ, гр. 

Раковски, пл. „България“ № 10, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа до изтичане на срока, 

посочен в обявата. 

 

7. Техническо задание 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обект „Модернизиране на кухненско оборудване и 

обзавеждане на домашен социален патронаж – Община Раковски“ 

 

 

№  Вид оборудване 
Технически и функционални 

характеристики  
Снимки 

1 Шкаф хладилен 

Шкаф хладилен СРЕДНИ 

температури с 2 GN врати и 

компресор, с гумено уплътнение 

(лесно сменяемо) и електронен 

термостат с автоматично 

размразяване; 

Обем-1420 л. 

Темп.диапазон -1С +8С 

Изцяло от неръждаема стомана 

 



                                                                  

 

 

 

 

 

 

2 

Маса работна 

островна с долен 

плот; 

Маса работна островна с долен 

плот; 

Неръждаема конструкция, тръба 

40х40; 

Каширан плот с фолиран 

шперплат; 

Изцяло от неръждаема стомана. 

Регулируеми PVC крака 

 

3 
Мивка кухненска 

крайстенна 

Мивка кухненска крайстенна с 1 

УБ 700x500x350 и 1 УБ 

600x500x300с долен плот;Изцяло 

от неръждаема стомана Каширан 

плот с водоустойчив фолиран 

шперплатРегулируеми крака 

 

4 

Шкаф маса 

крайстенна с 

плъзгащи се 

врати и междинен 

плот; 

Шкаф маса крайстенна с плъзгащи 

се 

врати и междинен плот; 

Изцяло от неръждаема стомана 

Каширан плот с водоустойчив 

фолиран шперплат 

Регулируеми крака 

 

5 

Маса работна 

крайстенна с долен 

плот; 

Маса работна крайстенна с долен 

плот; 

Заден борд Н - 60 мм2700х600х850 

Неръждаема конструкция, тръба 

40х40; 

Каширан плот с фолиран 

шперплат; 

Изцяло от неръждаема стомана. 

Регулируеми PVC крака 

 



                                                                  

 

 

 

 

 

 

6 

Маса работна 

крайстенна с долен 

плот; 

Маса работна крайстенна с долен 

плот; 

Заден борд Н - 60 мм-

1000х600х850 

Неръждаема конструкция, тръба 

40х40; 

Каширан плот с фолиран 

шперплат; 

Изцяло от неръждаема стомана. 

Регулируеми PVC крака 

 

7 
Мивка кухненска 

крайстенна 

Мивка кухненска крайстенна с 1 

УБ 

500х500х250 с долен плот; 

Заден борд Н - 60 мм 

Неръждаема конструкция, тръба 

40х40; 

Каширан плот с фолиран 

шперплат; 

Изцяло от неръждаема стомана. 

Регулируеми PVC крака 

 

8 
Стелаж неперфориран 

на 4 нива; 

Стелаж неперфориран на 4 нива; 

От неръждаема стомана 

 

 
Оборудване на Домашен социален патронаж- гр. Раковски 

9 
Електропарен казан с 

АВТОКЛАВ , 100 л 

Електропарен казан с АВТОКЛАВ 

, 100 л , с индиректно нагряване, с 

ергономична дръжка 

полуавтоматична система на 

пълнене на вода , под налягане 

 



                                                                  

 

 

 

 

 

 

10 

Скара електрическа с 

тръбни нагреватели - 

32 броя 

Скара електрическа с тръбни 

нагреватели - 32 броя, нагреватели 

с ø8,5мм, две работни секции, 

работи на принципа на 

равновесната температура, т.е без 

терморегулатор, което опростява и 

улеснява работата с тях.; 

Изпълнение - изцяло от 

неръждаема стомана; 

 

11 Тава по гастронорм, 
Тава по гастронорм, изцяло от 

неръждаема стомана 

 

12 
Вентилационен чадър 

крайстенен 

Вентилационен чадър крайстенен 

С лабиринтни филтри 

С кран за източване на мазнината 

Изцяло от неръждаема стомана 

 

13 Зеленчукорезачка 
ЗЕЛЕНЧУКОРЕЗАЧКА 

КОМПЛЕКТ С 5 ДИСКА 

 

14 
Картофобелачна 

машина 

Картофобелачна машина 

Капацитет 100 kg 

Едно зареждане 5 kg 

Време за обелване 1-2 min 

Маса 33 kg 

 

 

 

 
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ: ………………………………... /п/ 

/Кмет на Община Раковски/ 


