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 Т Е Х Н И Ч Е С К И  С П Е Ц И Ф И К А Ц И И     

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

„Доставки на оборудване и обзавеждане за кухня за нова детска градина  по 

проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, 

детски градини и ясли в град Пловдив“, 

Дейностите, предмет на поръчката, се изразяват в доставки (вкл. сглобяване 

и/или монтаж в приложимите случаи) на оборудване и обзавеждане за кухня – 

номенклатура, включваща уреди, стелажи, гардероби и др.  

Дейностите се извършват периодично, след предварителни заявки и по 

местонахождение на нова детска градина, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Богомил“, 

УПИ ІV – 9 за обществено обслужващи дейности (кадастрален № 56784.529.136), кв. 10 

по плана на Гладно поле, гр. Пловдив. 

Срокът за изпълнение на доставката е 5 (пет) работни дни, считано от подаването 

на заявката.  

Всяка доставка включва сглобяване и/или монтажни дейности, необходими за 

въвеждане на обзавеждането в пълно работно и функционално състояние. 

При доставяне стоката следва да бъде придружена от документи за качество и 

произход, вкл. техническа документация за удостоверяване съответствието с 

техническото предложение на изпълнителя. 

В настоящите спецификации не се съдържат изисквания, насочващи към 

определен производител или доставчик. В случай, че наименование или част от 

наименование съвпада с конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, 

техническо одобрение, технически еталон и/или модел, източник, процес, търговска 

марка, патент, тип, произход или производство, да се приема, че възложителят е 

поставил изискването "или еквивалент". 

Номенклатура и технически характеристики: 

Поз-
я 

Артикул  Технически характеристики М.ед. Кол-во 

№   
 

    

 Нова детска градина на ул. Богомил    

1 
Шкафчета работно  облекло 

метални; 1 бр. работен гардероб, включващ 6 
броя шкафчета, Размери 1380/500/2000 бр 6,00 

2 Стелажи складови  метални; Размери 1510/520/1800 бр 2,00 

3 Стелажи складови метални; Размери 2610/520/1800 бр 2,00 

4 

Хладилен шкаф 0-4 ?С 

Вертикален среднотемпературен двоен 
хладилник неръждаем         (0-4˚С). Бял 
отвън, пластифициран отвътре, автоматично 
размразяване, дигитален термостат, с 
вентилатор, който подпомага охлаждането, 
една врата с двойно темперирано стъкло 
регулируеми рафтове 4+1 в възможност за 
заключване, с регулируеми крака отпред и 
колелца отзад; Вместимост: 350 литра; 
Мощност 0,44kW, Напрежение 220 V бр 6,00 

5 
Работен плот алпака с 3 мивки 

Работен плот алпака с 3 мивки Размери – 
1880/600/900, размери на една мивка – 40/40 бр 1,00 

6 
Работен плот алпака с 1 мивка 

Работен плот алпака с 1 мивка Размери: 1 
бр. – 2130/600/900; 1 бр. – 1880/600/900‘ 
размери на една мивка – 40/40 бр 2,00 
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7 
Работен плот алпака с 2 мивки 

Работен плот алпака с 2 мивки Размери: 1 
бр. – 2070/600/900; 1 бр. – 1880/600/900; 
размери на една мивка – 40/40 бр 2,00 

8 
Работен плот алпака с 2 умив. басейна 

Работен плот алпака с 2 умив. Басейна 70/70, 
Размери на работния плот  1640/600/900 бр 1,00 

9 

Конвектомат 

ПАРЕН ГАЗОВ КОНВЕКТОМАТ СЪС 7 НИВА 
GN 1/1;  

Височина 144 мм, Ширина 860 мм, 

Дълбочина 882 мм, Мощност 220V, 

 0.7 kW, Мощност газ 14.6 kW, 

1144 мм 

 7 нива GN 1/1 през 67 мм 

 две скорости 

 ръчно управление 

 AIR.Plus - два турбини с ривърс система 

 DRY.Plus - технология  за бързо извличане на 

влажността от камерата 

 STEAM.Plus - технология за печене на пара 

при температури от 48ºС до 260ºС 

 Spido.GAS™ - топлообменник с прави тръби 

за симетрично разпределение на топлината 
* основа за конвектомат бр 1,00 

10 
Работен плот алпака 

Работен плот алпака; 1 бр. с размери 
2210/600/800; 1 бр. – 2180/600/900 бр 2,00 

11 
Секция с 3 електрич.  котлона 

Секция с 3 електрич.  Котлона - размери 
900/900/900;  4 бр. бр 1,00 

12 Неутрална секция Неутрална секция: Размери 800/900/900 бр 4,00 

13 
Електрическа скара с 2 плочи 

Електрическа скара с 2 плочи - ½ гладка и ½ 
оребрена  800/900/900 бр 2,00 

14 
Фритюрник електр.  2 гнезда 

Фритюрник електр.  2 гнезда - Размери на 
фритюрника 800/900/900, Вместимост на 
ваните – 2 х 5,5 л бр 1,00 

15 
Фризер  -18 °С 

статично охлаждане; 2 плъзгащи се врати с 
двойно подсилено стъкло заключване 
2 кошници с колелца; Вместимост: 350 литра; бр 1,00 

16 Стелаж за чиста посуда метален; Размери 1630/520/1800 бр 1,00 

17 
Професионална перална машина 

Капацитет: 35 кг, Размери 905/1330/1550, 
Мощност 7 kW, Напрежение 380 V бр 

2,00 
. 

18 
Професионална сушилня 

Капацитет: 35 кг, Размери 805/1070/1675, 
Мощност 5,5 kW, Напрежение 380 V  бр 1,00 

19 
Универсална гладачна преса 

Универсална гладачна преса, Размери 
1320/400/900, Мощност 4,0 kW, Напрежение 
380 V бр 1,00 

20 
Каландър  

Каландър, Размери 2490/1100/1550, Мощност 
9,4 kW, Напрежение 380 V  бр 1,00 

Този документ е създаден в рамките на проект “Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, 
детски градини и ясли в град Пловдив“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пловдив и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. 

 

https://www.kuhnensko.com/bg/pages/airplus/
https://www.kuhnensko.com/bg/pages/dryplus/
https://www.kuhnensko.com/bg/pages/steamplus/
https://www.kuhnensko.com/bg/pages/spidogas/
https://www.kuhnensko.com/osnova-za-konvektomat-za-cheflux-i-bakerlux-26459/

