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Приложение № 2
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Домашен социален
патронаж гр. Завет“ по проект „Оборудване и обзавеждане на общинска
социална инфраструктура - Домашен социален патронаж гр. Завет“
№

Наименование
Мярка
Вертикален хладилен шкаф, от неръждаема стомана
(както вън така и вътре) – нискотемпературен, две
Бр.
плътни врати, регулируеми във височина решетки,
1 ефективен в среда мин. +35 градуса. Електронно
управление с цифровa визуализация на температурата.
Изцяло медна охладителна система, автоматично
обезледяване на изпарителя. Обем мин. 1300 литра.
Автоматична зеленчукорезачка за зеленчуци и плодове.
Бр.
Производителност: мин. 250кг/час, два отвора за по2 едри и по-дребни зеленчуци. Неръждаема стомана.
Метален корпус. Окомплектована с мин. 2 ножа – 1
брой за настъргване, 1 брой за резени.
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4
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2a Нож неръждаем за дебели резени за зеленчукорезачка.
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2б Нож неръждаем за кубчета за зеленчукорезачка.
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Скара електрическа тръбна неръждаема с 4
независими зони всяка с отделен ключ-енергиен
регулатор. Размер на работната площ min. 770/520 мм.
Гумиран захранващ кабел. Вадещо се чекмедже за
оттичане на мазнината.
Професионална електрическа фурна на 3 нива
изработена от неръждаема стомана, както корпуса, така
и камерите. С размери на камерата мин. 850/630 мм.
Три камери всяка с отделно управление.
Терморегулатори до 300°С - горен и долен за всяка
камера. Неръждаеми нагреватели в камерата.
Професионални електрически котлони с 6 квадратни
отделени електрически котлона с метален ринг.
Всеки котлон е с размер мин. 210/210мм., позиционен
превключвател за всяка плоча.
Мощност на плочите – мин. 6x2,3 KW.
Професионална електрическа печка с 6 обединени
електрически котлона-тип плоча, Всеки от тях с размер
мин. 280/280мм., позиционен превключвател за всяка
плоча. Фурна със статично нагряване с размер мин.
840/620 мм. Изработена от неръждаема стомана,
терморегулатори - горен и долен за фурната. Мощност
на плочите - мин. 6x2,2 KW, на фурната мин. 6 KW.
Планетарен миксер с регулиране на оборотите.
Повдигаща се глава. Вадещ се неръждаем басан. Обем:
мин. 6 литра.
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Миялна машина за измиване на тави, тенджери и друга
едра посуда. Електронен дисплей с контрол на
температурите.
Миеща помпа и помпа за изплакването от неръждаема
стомана.
Изработена изцяло от инокс включително рамената и
разпръзквачите. Пълен комплект иноксови филтри в
басейна.
Параметри:
Размер на кошницата: мин. 1200x600 мм.
Maкс. използваема височина: мин. 600 мм.
Микровълнова фурна с обем мин. 32 литра.
Размер на камерата мин. 290/390/200 мм., иноксов
корпус, мин 5 готварски програми, мин. 3 нива на
мощност, функция за размразяване, таймер.
Работна маса крайстенна с 1 умивален басейн с
размери мин. 800/400 мм, с реборд. Без долен плот.
Изработена от неръждаема стомана.
Работна маса островна без заден борд. С долен плот.
Изработена от неръждаема стомана. Каширан работен
плот, крака от неръждаем профил с регулируеми във
височина пластмасови набивки.
Шкаф островен с отварящи врати. Без заден борд и без
междинен плот. Изработен от неръждаема стомана.
Каширан работен плот, крака от неръждаем профил с
регулируеми във височина пластмасови набивки.
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