
                       

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Обзавеждане на спални помщения в ДГ „Първи юни“ с. Юпер- база в с. Сеслав, Община 
Кубрат, Обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ „Здравец“ гр. Кубрат-база в с.Точилари, община Кубрат; Обзавеждане на спални 

помещения и занималня в ДГ „Пролет“ с. Севар, община Кубрат; Доставка на оборудване и обзавеждане на кухня в ДГ „Слънчо“ с.Бисерци, община 

Кубрат“, АД за предоставяне на БФП № BG06RDNP001-19.030-0010-C01/20.11.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-
2020, съфинансирана от ЕЗФРСР по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии 

за водено от общностите местно развитие”, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат. Цялата 

отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Кубрат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР  2014 – 2020. 
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Приложение № 1 

 

Техническа спецификация 
За 

„Изграждане на аспирационна система в кухня на ДГ „Слънчо“, с. Бисерци, община 

Кубрат“ 

 

с минимални технически спецификации:  

 
1 Кухненски чадър островен тип 1000x800x450mm, Q=1770 m3/h, без 

подаване на пресен въздух и с комбинирани /филтърни + мрежести/ 

касети с два броя отвори за въздух 400/400 mm с ръчни регулиращи 

клапи и присъединяване на фланци ΔР=90Ра 

бр. 1 

2 Центробежен вентилатор ТА 280 / 4р 380V, 0.55kg, 23.5kg; бр. 1 

3 Въздуховод 400x400mm м 8.5 

4 Фасонно коляно 400x400mm бр. 1 

5 Фасонен преход 400x400 - ф400mm бр. 1 

6 Спироканал ф400mm м 9 

7 Скоби за спироканал ф400mm бр. 9 

8 Преход ф400-ф250mm бр. 1 

9 Въздуховод 500x500mm м 3.5 

10 Покривен въздухозаборник от неръждаема стомана DPB1 бр. 1 

11 Коляно 90° за спироканал ф400mm бр. 1 

 

Съгласно инвестиционния проект вентилацията на кухнята е предвидено да се изпълни като 

смукателна. 

Смукателната вентилация е островен кухненски чадър, без подаване на свеж въздух, който е 

свързан към самостоятелен вентилатор, монтиран на стената на кухненското помещение и отвеждащ 

въздуха над покрива на сградата. 

Нагнетателната вентилация няма да се изгради, а компенсирането на въздуха ще става през 

вратите и прозорците на помещението. 

Необходимо е да се отбележи, че задължитително при пускане на един или всичките чадъри  

да се пуска и нагнетателната вентилация. 

Изграждането на аспирационната система в ДГ „Слънчо“, с. Бисерци, община Кубрат 

следва да бъде извършено съгласно изготвения инвестиционен проект Част ОВК, фаза 

Технически проект и влязло в сила Разрешение за строеж № 13/29.05.2019 г. по чл. 147, ал. 1, т. 

2 от ЗУТ. 
 

Оборудването, което следва да бъде доставено в резултат на изпълнение на обществената 

поръчка следва да бъде ново и неупотребявано. При доставката изпълнителят представя декларация, 

че стоките предмет на доставката не са втора употреба. 
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Качеството на предлаганото оборудване следва да бъде доказано със сертификат, декларации 

или други документи (доказващи качеството), издадени от производителя. 

Доставените стоки трябва да бъдат с гаранционен срок минимум 24 месеца, считано от датата 

на приемане на доставката с окончателен приемо-предавателен протокол от Възложителя или 

упълномощени от него длъжностни лица.  

Определеният за изпълнител на обществената поръчка участник се задължава в момента на 

доставката да предаде на възложителя следните документи: гаранционна карта, инструкция за 

експлоатация и/или ръководство за ползване и всички други документи за правилната експлоатация 

на стоките.  

 

Важно!  

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от ЗОП да се счита добавено "или 

еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени 

стандарти, спецификации, технически оценки или технически одобрения, както и когато са 

посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство. 

Ако някъде в документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска 

марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание 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 

техническата спецификация. 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

Директор дирекция СА: (Ст. Калинов……П…...) 


