Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
процедура „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на помещения за почивка
и отдих, хранене и фитнес по проект „Добри и безопасни условия на труд в СТОВИ 1
ЕООД“ по особени позиции“,
обявена с Публична покана Номер 4 / дата 27.10.2018г
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:
Възложител: СТОВИ 1 ЕООД, бенефициент по проект „Добри и безопасни условия на труд
в СТОВИ 1 ЕООД“, договор BG05M9OP001-1.008-0694-C01, осъществяван с финансовата
поподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,
съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Кратко описание на целите на проекта: Общата цел на изпълнявания проект е свързана с
подобряване на работната среда в СТОВИ 1 ЕООД, чрез осигуряването на добри и безопасни
условия на труд, което от своя страна ще подобри качеството на работните места и ще увеличи
производителността на труда в предприятието.
Специфичните цели, които СТОВИ 1 ЕООД реализира с изпълнението на проекта са свързани с
повишаване на производителността, подобряване на ресурсната ефективност, опазване на
околната среда, подобряване състоянието на работната среда.
Очаквани резултати от възлагането на поръчката:
 Обзаведени и оборудвани помещения за почивка и отдих, хранене и фитнес зала;
 Подобрено качество на работните места;
 Повишена производителност на труда, подобрена ресурсна ефективност
Изисквания към изпълнението, минимални технически и функционални параметри:
За Обособена позиция 1.:
Доставка и монтаж на следното оборудване:
1.Видео и аудио уредба – 2 броя:
- HDR Support
- 3D ready
- Deep colour (36-bit)
- Възпроизвежда през USB (mp3, WMA, AAC) файлове
- Говорители - 4 тонколони, 1 централна тонколона,1 субуфер
- Автоматично изключване на захранването
- Дистанционно управление
2.Телевизор- 2 броя:
-Технология на дисплея - LED TV
-Минимален размер на екрана в INCH - 42.0";
- Резолюция на дисплея Ultra HD
- SMART TV
1
www.eufunds.bg
Проект „Добри и безопасни условия на труд в СТОВИ 1 ЕООД“, договор BG05M9OP001-1.008-0694C01, осъществява се с финансовата поподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд

3.Таблет- 4 броя:
- Размер на екрана в inch : 10.1"
- Слот за карта-памет
- Комбиниран аудио и микрофон жак
4.Кафе-машина- 1 брой:
- Подгряване на чашите
- Налягане – минимум 16 бара
- Автоматично дозиране на кафето
- Възможност за приставка за капучино
5. Микровълнова печка- 1 брой:
-Минимален обем: 26 л.
-Мощност минимална: 900 W
-Грил
-Електронно управление
6. Хладилник – 1 брой:
- Комбинация хладилник-фризер NoFrost
- Минимален капацитет на хладилника – 240 л.
- Минимален капацитет на фризера – 75 л.
- Енергиен клас А+
7.Печка с фурна:
-Печка с 6 котлона и фурна
-Котлоните електрически или газови или комбинация електричество + газ
8. Фритюрник – 1 брой:
- Капацитет на мазнина- минимум 4 л
- Капацитет на продукти - минимум 2,5 кг
- Термостат
9. Тиган електрически -1 брой:
- Незалепващо тефлоново покритие
- Диаметър – минимум 27 см
- Термостат подвижен
10. Принцесник- 1 брой:
- Електрически принцесник
- Термостат
- Корпус от неръждаема стомана
11. Аспирация:
- Капацитет – мин 400 m3/h
12.Бойлер 200 л.- 5 броя:
- Водосъдържател – емайлиран
- Обем – 200 л.
- Начин на загряване на водата – с електрически нагревател
За Обособена позиция 2.:
Доставка и монтаж на следното обзавеждане:
1. Мека мебел – диван- 4 броя:
- Двуместен с облегалка
-Седалищна височина минимум 40 см;
-Седалищна дълбочина минимум 50 см;
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2. Ниска маса – 4 броя:
-Минимални размери 100/40/40 cм;
- Плот ПДЧ
3. Маса -36 броя:
-Минимални размери 80/80/80cм;
- Плот ПДЧ
4. Стол -144 броя:
-Минимални размери 43/95/45cм;
- Изработени от дървен материал
5. Кухненски плотове и шкафове:
-Горни кухненски шкафове – 4 броя с минимални размери 80/50/60 см
-Долни кухненски шкафове – 4 броя с минимални размери 80/50/60 см
-Материал – ПДЧ
- Кухненски плот – минимален размер 400/60 см
- Мивка с батерия
6. Гардероб – 10 броя:
- Метална конструкция
- Минимални размери 150/40/60 см
7. Тапицирана пейка – 6 броя:
- Минимални размери – 150/30/40см
- Без облегалка
8. Метална рампа за улесняване на достъпът на хора с увреждания – 10 метра.
За Обособена позиция 3.:
Доставка и монтаж на оборудване за санитарните помещения:
1. Моноблок – 6 броя:
- Керамичен
2. Моноблок за инвалиди – 1 брой:
- Керамичен
3. Мивка – 11 броя:
- Керамична
- Минимални размери 60/18/45см
4. Душ за баня – 10 броя:
Включва: шлаух, смесителна батерия, слушалка и конструкция.
5. Опорни ръкохватки – 50 броя.
За всички обособени позиции:
Изпълнителят е длъжен да изпълни поръчката, като спазва изискванията на техническите и
технологичните правила и нормативи за съответните дейности.
Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите
се впоследствие дефекти в договорения гаранционен срок.
В предложената цена следва да са включени труд, всички материали и консумативи,
необходими за извършване на доставката и монтажа на обзавеждането и/или оборудването.
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Срок за изпълнение: до 30 (тридесет) дни от датата на сключване на договора между
„Стови 1“ ЕООД и избрания изпълнител, но не по-късно от датата на приключване на
договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Възложителя – 31.12.2018 г.
Място на изпълнение – с.Лесичово, общ. Лесичово
Предлаганият срок следва да бъде в дни. В случай на предложен срок за изпълнение в друг
формат различен от „дни” офертата на кандидата ще бъде отхвърлена. Съгласно Методиката
за оценка, срокът за изпълнение подлежи на оценка.
Гаранционен срок: минимум 24 (двадесет и четири) месеца след подписване на приемопредавателен протокол за приемане на доставката.
Кандидатът трябва да посочи
гаранционен срок в месеци. В случай на предложен гаранционен срок в друг формат
различен от „месеци” офертата на кандидата ще бъде отхвърлена. Съгласно Методиката за
оценка, гаранционният срок подлежи на оценка.
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