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С ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 

ПРЕДМЕТ: 

 

 

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУХНЕНСКОТО ОБОРУДВАНЕ И 

ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“ 
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ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Обект на обществената поръчка е доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от 

ЗОП. 

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Настоящата процедура е процедура  за избор на изпълнител за доставка чрез 

покупка на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж. 

СРОК НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Срокът за цялостно изпълнение на обществената поръчка е до 20 (двадесет) 

календарни дни, като същия започва да тече от датата на получаване на възлагателно 

писмо до Изпълнителя от страна на Възложителя.. 

ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Доставка  и монтаж на кухненско  оборудване съгласно сключен тристранен договор 

между Община Враца, Фонд „Социална закрила” и избрания доставчик, което включва: 

 

 печка с шест квадратни плочи с фурна - 2 бр.;  

 пасатор – 1 бр.;  

 тестомесачка – 1 бр.;   

 зеленчукорезачка – 1 бр.;  

 хладилна камера – 1 бр.;  

 конвектомат за 10 тави – 1 бр.;   

 тави за конвектомат /530х325х65/ - 12 бр.;     

 тави за конвектомат /530х325х100/ - 10 бр.;   

 тави  за конвектомат /530х325х150/ - 3 бр.; 

 капаци за тави – 5 бр.;   

 стойка за конвектомат – 1 бр.   

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗДЕЛИЯТА, ПРЕДМЕТ НА  

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

№  
Вид 

оборудване 

Технически и 

функционални 

характеристики  

Мерна единица Количество  

1 

Печка с 6 

квадратни 

обединени 

плочи  

 Шест квадратни плочи, 

без разстояние между 

тях, с размер 300/300. 

Фурна за тави с размер 

650/530;                          

размери: 1200/800/850    

мощност: 21KW/400V               бр. 2 
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2 

Професионален 

пасатор 

Комплект мотор с 2 

приставки - една за 

пасиране и една за 

бъркане на яйца. Мотор с 

променлива скорост + 

приставка за пасиране 

(дължина 400мм) + 

бъркалки за яйца с 

дължина 360мм.                             

Размери: 95/430/780 мм   

Мощност: 0,35kW/220V бр. 1 

3 

Професионален 

парен 

конвектомат за 

10 тави 

Странично и дясно 

отваряне. Брой нива –10, 

за 10 броя тави GN 1/1, с 

рзмер 530/325 мм. Два 

мотора в отделението. 

Температура на готвене: 

от 50 до 275 градуса. 

Директна пара. Забавена 

функция за готвене. 

Контрол на влажността. 

Инсталирана система за 

автоматично измиване.            

Размери:750/755/970/                           

Мощност: 12,6 KW  380V бр. 1 

4 

Професионални 

тави за 

конвектомати 

(гастронорм контейнери), 

стандартни 

(неперфорирани), 

неръждаеми, с 

размери 530х325х65 мм, 

вместимост 9 литра, 

дълбочина 65 мм.          бр. 12 

5. 

Професионални 

тави за 

конвектомати 

(гастронорм контейнери), 

стандартни 

(неперфорирани), 

неръждаеми, с 

размери 530х325х100 мм, 

вместимост 14 

литра, дълбочина 65 мм. бр. 10 

6. 

Професионални 

тави за 

конвектомати 

(гастронорм контейнери), 

стандартни 

(неперфорирани), 

неръждаеми, с 

размери 530х325х150 мм, 

вместимост 14 

литра, дълбочина 65 мм. 

бр. 3 
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7. 

Тестомесачка  с 

обем 40 литра 

Спирален миксер с 

въртящ се неръждаем 

басан. Вместимост на 

басана до 40 л (около 35 

кг тесто), диаметър ф 460 

мм. Една  скорост  на 

въртене. Таймер. На 

четири  колела, две от 

които със стоп 

механизъм.               

Размери: 480/805/825                                

Мощност: 1,1 kW/ 220V бр. 1 

8. 

Професионална 

зеленчукоре-

зачка 

Метален корпус, 

изработен от анодизиран 

алуминий. Вентилиран 

двигател.Ножове с 

диаметър ф 205 мм. 

Производителност: 300 

кг./час                                                                      

Размери: 230/560/100                            

Мощност: 0,55 kW/230 V бр. 1 

9. 

хладилна 

камера 

хладилен агрегат                     

мощност- 1,6 кw             

хладилен изпарител        

хладилен агент R 404 А         

хладилна автоматика            

хладилна врата                  

размер 90/2000                                бр. 1 

10. 

Стойка за 

конвектомат с 

водачи за тави 

Изработенa от 

неръждаема стомана AISI 

304. 

С регулируеми във 

височина пластмасови 

набивки.                                    

По размер                                           бр. 1 

11. 

Капаци за тави 
стандартни 

(неперфорирани), 

неръждаеми, с размери 

530х325 мм бр. 5 

 


