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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
за  

възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка,  ведно с монтаж на комплексно оборудване за пункт за обработка и 

съхранение на дивечово месо, съгласно техническа спецификация“ 

 

1. Предмет на поръчката: 

           Предмета на настоящата процедура е: „Доставка,  ведно с монтаж на 

комплексно оборудване за пункт за обработка и съхранение на дивечово месо, 

съгласно техническа спецификация“ 

           2.Техническа спецификация на доставката: 

№ Наименование 

Размери мм 

Д/Ш/В kW количество 

 1 

Стерилизатор за ножове- термичен. 

Терморегулатор и циферблатен термометър 

за контрол на температурата. Изцяло 

неръждаем. Възможност за монтаж на стена. 

Кран за източване на водата.  380/100/420  

1.2 

kW/230V 2 

2 

Работна маса със заден борд, с 1 умивален 

басейн с размери 500/400/250. Без долен плот. 

Изработена от неръждаема стомана. Крака от 

неръждаем профил с регулируеми във 

височина набивки. 1000/600/850  1 
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3 

Работна маса със заден борд и с долен плот. 

Изработена от неръждаема стомана. Крака от 

неръждаем профил с регулируеми във 

височина набивки. 2400/800/850  2 

4 

Работен шкаф със заден борд и с 2 плъзгащи 

врати . С 1 умивален басейн с размери 

500/400/250. Без междинен плот. Изработен 

от неръждаема стомана. Крака- неръждаеми , 

регулируеми във височина. 1300/800/850  1 

5 

Работен шкаф със заден борд и с 4 плъзгащи 

врати. С междинен плот. Изработен от 

неръждаема стомана. Крака- неръждаеми, 

регулируеми във височина. 2600/800/850  1 

6 

Работна маса със заден борд, с 1 умивален 

басейн с размери 700/500/350. Без долен плот. 

Изработена от неръждаема стомана. Крака от 

неръждаем профил с регулируеми във 

височина набивки. 1200/600/850  1 

7 

Висок шкаф с 2 врати. С 3 междинни плота. 

Изработена от неръждаема стомана. Крака от 

неръждаем профил с регулируеми във 

височина набивки. 600/400/1800  1 

8 

Стелаж , на 4 нива, неръждаем. Разглобяема 

конструкция. С плътни рафтове. 1850/500/1800  4 

 

       3. Срок и място за изпълнение на поръчката.  
         3.1.      Срок на договора – Договора влиза в сила от датата на неговото подписване . 

Срокът на Договора изтича след доставката , монтажа и приемането на комплексно 

оборудване за пункт за обработка и съхранение на дивечово месо, предмет на 

настоящата процедура 

    3.2.Срок на доставка- Доставката на комплексно оборудване за пункт за обработка 

и съхранение на дивечово месо, предмет на настоящата процедура следва да бъде 

осъществена в срок до тридесет календарни дни , считано от датата на заявка, от страна 

на възложителя. 

3.3.Място на изпълнение:  

- ТП ДЛС Шерба  , Станция Шерба, с.Гроздьово, обл.Варна. 

      

     4. Прогнозна стойност  на поръчката. 

       Прогнозна стойност на поръчката е 11600,00  лева без включен ДДС. . 

Участници, които предложат за изпълнение цена, която надвишава посочения 

максимален финансов ресурс ще бъдат отстранени от процедурата. 

 

          5.  Изисквания към документацията, съпровождаща стоките предмет на 

поръчката:  

        Стоките предмет на поръчката се доставят заедно с всички документи които ги 

съпътстват според вида на стоката и относимите към нея нормативни разпоредби, като 



например – указание/упътване за употреба, технически паспорт/описание, гаранционна 

карта, декларация за съответствие, сертификат за качество, протокол за изпитване и т.н.        

          6. Иисквания към доставката , предмет на поръчката     

      Избраният за изпълнител поема за своя сметка товаренето, транспорта, 

разтоварването и монтажа  на договорената доставка до мястото на предназначението.  

 

          7.  Предаване на доставката 

          Изпълнителят доставя и монтира комплексно оборудване за пункт за обработка 

и съхранение на дивечово месо, предмет на настоящата процедура 

         Документиране- Протокол за приемане и предаване/стокова разписка, и/или документ за 

извършен и приет монтаж/инсталиране/разтоварване. 
                 
          8.Начин на плащане: 

          Плащанията по договора ще се извършва по банков път, по банкова сметка на Изпълнителя 

в срок до 30 календарни дни след извършване на доставката. Заплащането на доставката се 

извършва на база на документ, удостоверяващ приемането й  (Протокол за приемане и 

предаване/стокова разписка, и/или документ за извършен и приет 

монтаж/инсталиране/разтоварване), подписан от оправомощени представители на 

Страните, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и 

всички необходими законови реквизити. 
          Начинът на плащане е подробно разписан в приложения към настоящата документация 

проект на договор. 

 
 

 

Изготвил:......подписано и заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД.............. 

/инж.Слави Златинов/ 

Зам.директор 


