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ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ 
 

адрес: 3540 гр. Вършец, бул. България 10, обл. Монтана 
тел: 09527/ 22-22;  факс: 09527/ 23-23 

e-mail: admin_varshetz@mail.bg 

http://varshets.bg/ 

 

Приложение № 6 

 

 
I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
 

Обществената поръчка е с предмет: “Доставка и монтаж на ново кухненско оборудване 

за нуждите на Домашен социален патронаж, град Вършец“. 

Обществената поръчка се изпълнява в рамките на проект “Доставка на ново кухненско 

оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж, град Вършец“, финансиран от Фонд 

„Социална закрила“ и съфинансиран от бюджета на община Вършец. 

 

II. ОБХВАТ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА 

Основните цели на проекта са: 

Основна цел: Обновяване на материалната база в Домашен социален патронаж, гр. Вършец чрез 

закупуване на ново кухненско оборудване. 

Конкретни цели: 

1. Създаване на условия за подобряване дейността на Домашен социален патронаж,  гр. 

Вършец чрез повишаване качеството на приготвяне и съхраняване на храната. 

2. Подобряване условията на труд на персонала, предоставящ услугата „Домашен социален 

патронаж“ – гр. Вършец 

Очаквани резултати от изпълнението на проекта: 

Изпълнението на проекта ще доведе до постигане на следните резултати: 

- Обновена  материалната база в Домашен социален патронаж, гр. Вършец; 

- Създадени условия за подобряване дейността на Домашен социален патронаж – Вършец 

чрез повишаване качеството на приготвяне и съхраняване на храната; 

- Приготвяне на по-здравословна храна; 

- Подобряване условията на труд на персонала,  предоставящ услугата „Домашен социален 

патронаж“ – гр. Вършец; 

- Намаляване на разходите на ел. енергия, което е условие за намаляване на таксата за 

ползване на услугата; 

Срокът за реализиране на проекта е до 30.11.2019 г. 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
“ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА 

НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, ГРАД ВЪРШЕЦ“ 

 

mailto:admin_varshetz@mail.bg
http://varshets.bg/


 

2 / 4 

               

 

  

 

III. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

В настоящата обществена поръчка е предвидена доставка и монтаж на ново кухненско 

оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж, град Вършец,  както следва: 

№ 
ВИД НА АКТИВА 

/ДОСТАВКАТА/ 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ НА 

ДОСТАВКАТА 

КОЛИЧ

ЕСТВО 

/БРОЙ/ 

ЕДИНИЧНА 

ПРОГНОЗНА 

ЦЕНА В ЛЕВА 

БЕЗ ДДС /ЗА 

БРОЙ/ 

1 

Eлектрическа 

печка 6 с обща 

нагревна площ 

90х60 см и фурна 

за тави GN2/1 

Печка електрическа,                                         

6 квадратни плочи  30х30 см, без разстояние 

между тях,  с фурна с работен обем -

53х63х30 см - за тави 60х40 см или GN2/1 

65х53см;                                               

Инсталирана мощност - не по-малко от 23 

кW/380V. 

 

1 

 

 

 

 

5333,33 

2 
Миялна машина 

за тави, горно 

отваряне 

Миялна машина за тави,  горно отваряне - 

голяма касетка, за 40 съдчета или тави     

Размер на кошница 65x 70x 65см;                                                                                                                                                                        

Цикъл на миене: 120/240/360сек;.                                                                                                         

Бойлер - 10.5 литра , танк -82 литра; 

Електромеханично управление;                                   

Инсталирана мошност не по- малко от 7 

кW/380V. 

1 

 

 

 

8583,33 

3 
Електропарен 

казан 150 л 

Електропарен казан с индиректно нагряване                        

Вместимост 150 л, изцяло от неръждаема 

стомана,  Предпазен клапан срещу повишено 

налягане; Кран за източване на готовата 

храна;                                                              

Инсталирана мощност  не по- малко от 16 

кW/380V. 

1 

 

 

9000,00 

4 
Фритюрник 

електрически 2 

вани 

Фритюрник електрически,                                

2 независими вани по 8 л,                     

Работно натоварване 0,75 кW/л;                                      

Инсталирана мощност не по- малко от  

11кW/380V. 

1 

 

 

1416,67 

 

!!! Изискванията по техническата спецификация се считат за задължителни минимални 

изисквания към офертите. Неспазването им води до отстраняване на участника от 

поръчката. За всеки конкретно посочен в настоящата техническа спецификация стандарт, 

спецификация, техническо одобрение или друга техническа референция, Възложителят 

приема и еквивалентни такива.  

 

Ценовите оферти на участниците не трябва да надхвърлят както общата прогнозна 

стойност на обществената поръчка, така и тази за отделните позиции, посочени в 

таблицата по-горе. 

 

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на 

настоящата поръчка е в размер на обявената обща прогнозна стойност. 
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* Оферти на участниците, които надхвърлят обявения финансов ресурс ще бъдат отстранени 

като неотговарящи на предварително обявените от възложителя условия на поръчката. 

 

 Доставката, предмет на поръчката, ще се извърши в гр. Вършец, ул. „Александър 

Стамболийски“ № 37, Домашен социален патронаж – гр. Вършец.; 

 

 Изпълнението на поръчката включва доставка с осигурен от Изпълнителя транспорт, 

разходите за който са включени в предложението за цена за изпълнение на поръчката; 

 

 Изпълнителят е длъжен да извърши монтаж на оборудването, за което е това е приложимо; 

 

 Изпълнителят е длъжен да извърши пробно изпитване на съответното оборудване; 

  

 Изпълнителят се задължава при извършване на доставката и монтажа на стоките да пази 

обекта, като не допуска повреди или липси по него; 

 

 Приемането на доставките ще се удостоверява чрез подписване на тристранен приемо-

предавателен протокол от представители на Възложителя, Изпълнителя и Фонд „Социална 

закрила“;  

 

 В случай на явни недостатъци по отношение на вида и количеството на доставяното 

оборудване, при приемането му ще се съставя констативен протокол за рекламация;  

 

 Всички останали условия, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и 

задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор към 

документацията.  

 

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛАГАНОТО ОБОРУДВАНЕ  

4.1. Да бъде ново и неупотребявано, за което Изпълнителят подписва декларация заедно с 

подписването на приемо-предавателния протокол; 

 4.2. Да бъде произведено от качествени материали, осигуряващи нормална, безпроблемна и 

безопасна експлоатация за периода на ползването му; 

 4.3. Да отговаря на Европейските стандарти за съответния вид продукт (ако има такива, 

приложими за него);  

4.4. В техническото предложение участникът задължително трябва да посочи производител 

и модел на предложените видове оборудване. За всеки отделен артикул участникът трябва да 

представи информационна брошура относно техническите характеристики и параметри, 

минимален гаранционен срок, инструкция за работа с оборудването, ако е приложимо и др. 

съпътстваща информация, свързана с монтаж и употреба.  

4.5. Минималния гаранционен срок на оборудването е 24 месеца, считано от датата на 

подписване на приемо-предавателен протокол между страните за приемане на дейностите, 

включени в поръчката; 

4.6. При повреда на доставените артикули, принадлежностите и пособията в гаранционния 

срок, Изпълнителят следва да осигури сервиз на място не по-късно от 48 часа от уведомяването.  
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V. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

Дейностите, предмет на настоящата поръчка включват: доставка, монтаж (където е 

приложимо), обучение на персонала и гаранционно поддържане на доставените артикули. 

Изпълнителят следва да осигури гаранция и поддръжка на доставеното оборудване за оферирания 

от него срок в техническото предложение, който трябва да е не по-малък от минимално посочения 

срок съгласно техническата спецификация. Изпълнителят следва да предвиди обучение на 

персонала за работа с доставеното оборудване, където е приложимо.  

 

VI. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 

Срокът за изпълнение на договора, предмет на поръчката, започва от датата на сключване 

на договора до изпълнение на всички поети ангажименти между страните и окончателното 

отчитане и приключване на проекта. 

Забележка! - Възложителят определя максимален срок за доставка и монтаж на 

кухненското оборудване не повече от 30 (тридесет) календарни дни. 

 

VII. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

ВАЖНО!!! В изпълнение на разпоредбата на чл. 48, ал.2 от ЗОП и чл. 49, ал. 2 от ЗОП 

да се счита добавено и да се чете "или еквивалент" навсякъде, където в документацията по 

настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или 

други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, специфичен 

процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство. 

На основание чл. 50, ал. 1 от ЗОП, когато техническите спецификации са определени 

съгласно чл. 48, ал. 1, т. 2, възложителят не може да отстрани оферта на основание, че 

предложеното строителство, доставки или услуги не съответства на посочения стандарт, 

спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, ако участникът докаже в 

своята оферта с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл. 52, че 

предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени 

от техническите спецификации. 

На основание чл. 50, ал. 1 от ЗОП, когато технически спецификации са определени 

съгласно чл. 48, ал. 1, т. 1, възложителят не може да отстрани оферта за строителство, 

доставки или услуги, които съответстват на български стандарт, въвеждащ европейски 

стандарт, европейска техническа оценка, обща техническа спецификация, международен 

стандарт или стандартизационен документ, установен от европейски орган по 

стандартизация, ако участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, 

включително чрез доказателствата по чл. 52 от ЗОП, че тези стандартизационни 

документи се отнасят до определените от възложителя изисквания за работни 

характеристики и функционални изисквания. 

 


