ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Получил и утвърдил:
/П*/
ЕМИЛ ИЛИЕВ
Кмет на община Струмяни,
Дата 29.04.2020г.
Забележка: подписите са заличени съгласно чл.2 от Закона за защита на личните
данни.
ДОКЛАД
За извършени пазарни проучвания за стойността /цената/ на „Доставка на оборудване за
нуждите на ДСП Струмяни – етап 2“
Основание: съгласно Заповед № З-137/29.04.2020г. на кмета на община Струмяни за
назначаване на лицето – Кирил Емилов Янев – старши счетоводител в дирекция
„МПОСООСФСТРЗО“ в община Струмяни.
Предмет на проучването: Определяне на прогнозна стойност на поръчка с предмет: на
„Доставка на оборудване за нуждите на ДСП Струмяни – етап 2“.
Технически параметри и количества
№

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

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

Брой

1

1

1

1

1

5

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

6

Хладилен шкаф

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

"
"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 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"

1

1

1

7

3

"Метален шкаф за документи
размери: 800/425/1200 мм, прахово боядисан"

1

В изпълнение на Заповед №З-137/29.04.2020г. се събра информация от различни източници
– фирми, интернет пространството, брошури и каталози, като се стигна до заключение
прогнозните цени на горецитираните артикули да бъдат както следва:

№

Артикул

Техническа спецификация

Брой

Ед.цена
без ДДС

Обща
стойност

лева

Без ДДС
лева

1

Печка електрическа със
6 квадратни плочи и
фурна

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

5100

5100

1

2

2

3

4

5

6

Пекарна електрическа с
горно и долно
нагряване Три камери

Електронна везна

Микровълнова фурна

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

Хладилен шкаф

7

Работна маса островна

8

Шкаф маса крайстенна
с плъзгащи се врати

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
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

5850

5850

450

450

433

433

450

450

3500

3500

980

980

760

5320

1

1

1

1

1

1

7

3

9

Мивка кухненска
крайстенна с 1 УБ
700х500х350

10

Метален шкаф за
документи

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"

734

2202

250

250

3

1

Прогнозна стойност на горецитираната обществена поръчка – 24 535 лева без ДДС.
На 29.04.2020г. Кирил Емилов Янев приключи своята работа и предостави настоящия
доклад за утвърждаване от страна на Възложителя.
Кирил Янев/П*/

4

