ОБЩИНА СТРУМЯНИ
Изх. № 0804-299/26.03.2020г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо обявяване на обществена поръчка на Община Струмяни, , п.к.
2825 с. Струмяни, пл. “7-ми Април” №1, моля да представите до 09 април 2020 г., оферти относно:
„Доставка на оборудване за нуждите на ДСП Струмяни – етап 2“.

№

Артикул

1

Печка електрическа със 6
квадратни плочи и фурна

2

Пекарна електрическа с
горно и долно нагряване
Три камери

3

Електронна везна

4

Микровълнова фурна

5

Скара електрическа с
тръбни нагреватели –
между 16 и 22 броя,

6

Хладилен шкаф

Техническа спецификация
Печка електрическа със 6 квадратни плочи (300х300)x3 kw,
разположени плътно една до друга - за готвене в тави.
Ел. фурна за печене в тави 660*470*150 мм
Пекарна електрическа с горно и долно нагряване Три
камери
*Изпълнение-изцяло
от нер.стомана Всяка камера с отделни термостати за
долни и горни нагреватели от 50°-до 300 ° С
* вместимост на тави с размери 680х470х150 ,
Електронна везна за технически нужди максимален товар 30 кг,
деление през
10 гр,
шаси К30,
"
Микровълнова фурна с грил, изработена от неръждаема
стомана облицовка и камера. 5 нива на мощност.
Таймер от 0 – 95 мин. Вместимост на камерата 25л.
Вътрешно осветление.
Функция грил. Един магнетрон
"
"Скара електрическа с тръбни нагреватели -от 16 до 22 броя,
нагреватели с ø8,5мм, една работна секция, работи на
принципа на равновесната температура, т.е без
терморегулатор, което опростява и улеснява работата с тях.;
Изпълнение - изцяло от неръждаема стомана;
"
"Среднотемпературен - диапазон от -1 до +8C градуса.
Изцяло неръждаеми, отвън и отвътре.
Преместваеми във височина подсилени решетки
""Динамично охлаждане, автоматично обезледяване на
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1

1

1

1

1

1

7

Работна маса - островна

8

Шкаф маса крайстенна с
плъзгащи се врати

9

Мивка кухненска
крайстенна с 1 УБ
700х500х350

10

Метален шкаф за
документи

изпарителя.
Kлючалки за заключване на вратите.
Тропичен клас - ефективен в среда до + 38 градуса."
Работна маса – островна, с долен плот, изработен от
неръждаема стомана и регулируеми крака с размери
2600/1200/850 мм
"Шкаф маса крайстенна с плъзгащи се врати и междинен
плот;
Изцяло от неръждаема стомана
Каширан плот с водоустойчив фолиран шперплат
Регулируеми крака"
"Мивка кухненска крайстенна с 1 УБ 700х500х450 с долен
плот;
Заден борд Н - 60 мм
Неръждаема конструкция, тръба 40х40;
Каширан плот с фолиран шперплат;
Изцяло от неръждаема стомана.
Регулируеми PVC крака"
"Метален шкаф за документи
размери: 800/425/1200 мм, прахово боядисан"

/П*/
ЕМИЛ ИЛИЕВ
Кмет на община Струмяни
Забележка: подписите са заличени съгласно чл.2 от Закона за защита на личните
данни.
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