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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

По процедура за определяне на изпълнител чрез Публична покана с предмет: 

 

Доставка на оборудване, с четири обособени позиции: 
              Обособена позиция 1: Доставка на специализирано оборудване; 

  Обособена позиция 2: Доставка на аспирационна система - перално стопанство; 

              Обособена позиция 3: Доставка на къртач; 

              Обособена позиция 4: Доставка на леко товарен автомобил. 

 

по Проект: "Месторабота "Борд" ЕООД - шанс за професионална реализация" съгласно 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-2884-

C01, финансиран по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място“ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския социален фонд. 

 

Настоящата процедура предвижда по четири обособени позиции. Изискванията на 

Възложителя към техническите параметри по четирите обособени позиции са, както следва: 

 

I. Минимални технически и функционални характеристики: 

 

За Обособена позиция 1: Доставка на специализирано оборудване, включващо: 

 
№ 

 

Наименование на артикула 

 

Коли-

чество 

 

Минимални технически и функционални 

характеристики 

1. Перална машина 2  

 Професионална нискооборотна; 

  С възможност за твърдо захващане 

към фундамент; 

 Капацитет за сухо пране- минимум 

28 кг. 

 Горен панел, барабан и кожух- 

изработен от неръждаема стомана 
 Центрофуга-нискооборотна 

максимум  490 [обрˉ¹] 
 Мощност на нагряване ел.ток- 

максимум 22 kW 
 Захранване:  на електричество 

 Размер дължина- максимум 890 мм.; 

 Размер ширина-  максимум 1135 мм; 

 Размер височина - максимум 1410 

мм. 
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 Тегло- максимум 300 кг. 

 Наличие на програми и системи 

гарантиращи по-ниска консумация на 

ел.енергия и вода. 

 

2. Сушилна машина  2  Барабанна; 

  Включени опции за реверсен ход на 

барабана и сензор за сушене; 

 Капацитет- минимум 35 кг. 

 Диаметър на вратата- минимум 800 

мм. 
 Барабан – изработен от хром-никел 

 Въздушен поток- максимум 1200 

[м³/ч] 

 Мощност на нагряване ел.ток- 

максимум 36 kW 
 Захранване: на електричество 

 Размер дължина- максимум 1490  

мм.; 

 Размер ширина-  максимум 965 мм; 

 Размер височина - максимум 1975 

мм; 

 Тегло: максимум 305 кг. 

 

3. Перална машина  1  Високооборотна професионална 

перална машина подходяща за 

индивидуално пране; 

 Капацитет за сухо пране: минимум 

6.5 кг.; 

 Барабан- изработен от неръждаема 

стомана; 
 Центрофугата-  високооборотна 

максимум 1400 [обрˉ¹]; 
 Мощност на нагряване ел.ток- 

максимум 3.2 kW; 
 Захранване:  на електричество; 

 Размер дължина- максимум 595   

мм.; 

 Размер ширина-  максимум 585 мм; 

 Размер височина - максимум 850 мм; 

 Тегло: максимум 73 кг. 

 

 

http://www.eufunds.bg/


 
 

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на 
Европейския социален фонд 

по ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г  и ПМС 160/2016 

„Борд“ ЕООД 

 

 

www.eufunds.bg  

Проект: „Месторабота „Борд“ ЕООД – шанс за професионална реализация“, Договор BG05M9OP001-

1.003-2884-C01,  финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място“, по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”2014-2020,  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

 

 

3 

 

 Наличие на автоматично почистване 

на дозатора за препарати; 

 Наличие на амортисьори; 

 Наличие на индикация за оставащо 

време. 

4. Сушилна машина 1  Професионална сушилна машина 

подходяща за изсушаване на 

индивидуално пране; 

 Наличие на кондензатор; 

 Капацитет: минимум 6.5 кг.; 

 Мощност на нагряване ел.ток- 

максимум  2.5 kW; 
 Захранване: на електричество; 

 Размер дължина- максимум 595   

мм.; 

 Размер ширина-  максимум 595 мм; 

 Размер височина - максимум 850 мм; 

 Тегло-  максимум 47 кг. 

 Наличие на самопочистващ 

вентилатор; 

 Наличие на двоен филтър за мъх с 

индикация за почистването му. 

5. Гладачна машина  1  Професионална гладачна машина      

каландър; 

 Работна дължина на вала- минимум  

3200 мм; 
 Диаметър на вала- максимум 500 мм; 

 Вал- наличие на хром-никелово 

покритие; 
 Производителност- минимум 110 

[kg/h]; 
 Захранване: на електричество ; 

 Мощност на нагряване на ток- 

максимум 65 [kW]; 
 Размер дължина- максимум 3950   

мм.; 

 Размер ширина-  максимум 992 мм; 

 Размер височина - максимум 1232  

мм; 

 Наличие на защита за пръстите на 

ръцете и стоп-бутон; 

 Възможност за автоматично 

охлаждане; 

http://www.eufunds.bg/


 
 

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на 
Европейския социален фонд 

по ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г  и ПМС 160/2016 

„Борд“ ЕООД 

 

 

www.eufunds.bg  

Проект: „Месторабота „Борд“ ЕООД – шанс за професионална реализация“, Договор BG05M9OP001-

1.003-2884-C01,  финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място“, по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”2014-2020,  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

 

 

4 

 Наличие на индикация за скоростта 

на гладене и температурата; 

 Възможност за обратен ход. 

6. Гладачна машина   Професионална гладачна машина  

каландър; 

 Работна дължина на вала- минимум 

2000 мм; 
 Диаметър на вала- максимум 320 

мм; 
 Производителност- минимим  65 

[kg/h]; 
 Захранване: на електричество ; 

 Мощност на нагряване на ток- 

максимум 28 [kW]; 
 Размер дължина- максимум 2500   

мм.; 

 Размер ширина-  максимум 755 мм; 

 Размер височина - максимум 1110  

мм; 

 Наличие на защита за пръстите на 

ръцете и стоп-бутон; 

 С възможност за автоматично 

охлаждане; 

 

 

7. Ютия в комплект с гладачна дъска 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Ютия 

 Парна ютия 

 Капацитет на бойлера- минимум   1.5 

л.; 
 Захранване: на електричество ; 

 Мощност на ютията- максимум 0.82 

[kW]; 
 Мощност на парогенератора- 

максимум 1 [kW]; 
 Тегло- максимум 8 кг. 

Дъска 

 Мощност нагряване- максимум 600 

[W]; 
 Мощност двигател- максимум 100 

[W]; 
 Работна площ ДхШ- максимум 1380 

х максимум 380 мм. 
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8. Количка за мокро пране 1  Размер дължина- максимум 800   

мм.; 

 Размер ширина-  максимум 600 мм; 

 Размер височина - максимум 730  мм; 

 

9. Количка за чисто пране 1  Размер дължина- максимум 900   

мм.; 

 Размер ширина-  максимум 540 мм; 

 Размер височина - максимум 1070  

мм; 

10. Везна  1  

 Платформена везна с изнесен дисплей 

Капацитет- минимум 160 кг.; 

 Платформа- изработена от 

неръждаема стомана; 
 Размер на платформата- максимум 

480 мм х 480 мм; 

11. Маркиращи клещи 1  Тип на клещите- едноредови 

 

12. Омекотител за вода 1  Тип-  моноблок; 

 Дебит- минимум 400 л/ч.; 

 Наличие на управление с електронен 

таймер; 

 Възможност за регенерация по дебит 

и време- двуциклична; 

 Максимална консумация на енергия- 

максимум 17 VA. 

 

 

За Обособена позиция 2: Доставка на аспирационна система – перално стопанство 

 

№ 
 

Наименование на артикула 

 

Коли-

чество 

 

Минимални технически и функционални 

характеристики 

1. Аспирационна система 1  Тип  - сплит климатизатор, колонен 

инверторен, с възможност за 

преместване; 

 Енергиен клас- А/А; 

 Режим- Охлаждане / Отопление; 

 Консумирана мощност на охлаждане- 

максимум 4.0 kW; 
 Консумирана мощност на отопление- 

максимум 4.2 kW; 
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 Мощност охладителна- минимум 

11.8 kW; 

 Мощност отоплителна- минимум 

13.5 kW; 

 Дебит- минимум 1800 м³ / h. 

  

 

 

За Обособена позиция 3: Доставка на къртач 

 

№ 
 

Наименование на артикула 

 

Коли-

чество 

 

Минимални технически и функционални 

характеристики 

1. Къртач 1  Мощност-максимум  700 [W]; 

 Тип на захвата- SDS-Plus; 

 Енергия на удара- минимум 2.5 J; 

 Удари в минута-  не по-малко от 3400 

minˉ¹; 
 Тегло-  максимум  3.5 кг. 

 

 

 

За Обособена позиция 4: Доставка на леко товарен автомобил 

 

№ 
 

Наименование на артикула 

 

Коли-

чество 

 

Минимални технически и функционални 

характеристики 

1. Леко товарен автомобил 1  Обем и мощност на двигателя- 

максимум 1.6 SCe 100 к.с. 

 Полезен товар при минимално ниво 

на оборудване-минимум 550 кг.; 

 Полезен обем на товарното 

помещение- минимум 3.2 куб.м; 

 Разход на гориво- СМЕСЕН (л/100 

км)- максимум 6.5 л. 

 Европейска екологична норма-

минимум Euro 5; 

 Размер широчина с огледала: 

максимум 2004 

 Размер височина с релси на покрива: 

максимум 1847 мм 

 Наличие на климатик; 

 Наличие на защитна кора под 

двигателя; 
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 Наличие ABS – антиблокираща 

система на спирачките; 

 Наличие AFU - Електронна система 

за подпомагане при екстремно 

спиране; 

 

 Наличие на ASR - електронна система 

за контрол на сцеплението; 

 Наличие на въздушна възглавница за 

водача; 

 Наличие на въздушна възглавница за 

пътника до водача; 

 Възможност за ръчно деактивиране 

на предната въздушна възглавница за 

пътника до водача. 

 

 

 

II. Изисквания към документацията:  

 

За обособени позиции 1,2,3, и 4: 

 Съпровождащата оборудването документация да е преведена на български език. 

 

III. Подпомагащи дейности и условия: 

 

За обособени позиции 1, 2 и 3: 

 Приемане на доставките се контролира с двустранно подписан приемателно-

предавателен протокол; 

 Мястото на изпълнение е: Държава България, град Варна, п.к. 9007, Община Варна,                     

гр. Варна, КК „Чайка”, ул. Боян Бъчваров №152, Вход 1,2. Ниво минус 1 

 

За обособена позиция 4: 

 Приемане на доставките се контролира с двустранно подписан приемателно-

предавателен протокол; 

 Мястото на изпълнение е: Държава България, град Варна, п.к. 9000, Община Варна,                   

гр. Варна, франко склад/търговски център на доставчика 
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