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Обект: „ Доставка и монтаж на крайстенен смукателен кухненски чадър и 
присъединяването му към съществуваща вентилационна система в топла 

кухня  на обект на „АДИС” ЕООД на адрес,  
гр. Варна, к.к. „Чайка” /Златни пясъци, ПС АДИС” 

 
 

ЗАДАНИЕ ЗА ОФЕРИРАНЕ 
 
 

             І. Предмет на услугата. 
Преработка на смукателна вентилацоинна система в топла кухня  - 1брой  чрез 
доставка и монтаж на крайстенен кухненски чадър от неръждаема стомана с 
размери 1000/700мм в комплект с маслоуловителни филти , въздуховод, коляно  , 
приусъединителен щуцер и окчаваща и присъединителна арматура за 
подвързването му към съществуващата смукателна вентилационна инсталация, 
както и регулиране  на инсталацията.  
 

ІІ. Изисквания за произход и качество на предлаганата техника: 
 
1. Да е произведена от фирми, които имат внедрен стандарт за качеството 

ISO 9001:2008 или еквивалентен; 
2. Да бъде нова, неупотребявана и да не е спряна от производство - от 

актуалната листа на производителя; 
3. Предлаганата техника да притежава сертификат за безопасност “CE 

Mark” или еквивалентен; 
4. Доставката на вентилатора и честотния преобразувател  да е 

придружена с паспорт,  гаранционна карта на изделието и указания за 
ползване на български език, както и съпътстващи графики  за работните 
характеристики  на изделието. 

 
            ІІ. Изисквания към Изпълнителя. 

1. В ценовото предложение да се посочат: единична цена  /без ДДС/, 
обща стойност /без ДДС/, начин на плащане, срок за изпълнение, гаранционен срок 
за монтажните работи и съоръжения 

2.  Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен 
идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление. 

3.  Изпълнителят е длъжен да предвиди и изпълни всички необходими 
мерки за опазване на състоянието на тези елементи от имота, които не са предмет 
на услугата, във вид в който същите са били при влизането му в обекта. 
Средствата за това трябва да са предвидени в ценовото предложение. 
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           4.  Изпълнението на възложените работи трябва да стане при спазване 
на всички необходими мероприятия по безопасност, хигиена на труда, 
противопожарна охрана, и Изпълнителя да поеме задълженията, произтичащи  от 
разпоредбата  на чл.18 и чл.19 от Закона за здравословните и безопасни условия 
на труд, както и организиране на изпълнението на дейности, свързани със 
защитата от професионални рискове и превенция на тези рискове съгласно чл.24 
от ЗЗБУТ. 

5. Описаните  в спецификацията елементи да отговарят на БДС, на 
мерките за безопасност при експлоатация и да се монтират от специалисти с 
нужните сертификати и лицензи за монтаж на електрически уреди и уреди под 
налягане, като стриктно се спазват противопожарните правила в обекта. Към 
новомонтираните уреди  да има упътване за експлоатация на български език. 

6.  Точните места за монтаж се уточняват с представител на 
възложителя. На площадката за монтаж е осигурено необходимото 
електрозахранване. 
 7. Изпълнителят е длъжен да предвиди всички необходими мерки за 
противопожарната охрана на обекта при извършване на видовете работи  съгласно 
действащата нормативна  уредба.  
 8. След приключване на възложените работи, Изпълнителят почиства 
обекта и извозва всички отпадъци останали от извършените видове работи, като 
средствата за това трябва да са предвидени в ценовото предложение.   

ІІI. Спецификация: 

№ Наименование М-ка Количество 

1 2 3 4 

1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА  КРАЙСТЕНЕН СМУКАТЕЛЕН 
КУХНЕНСКИ ЧАДЪР 1000/700 ОТ НЕРЪЖДАЕМА 
ЛАМАРИНА В КОМПЛЕКТ С ЛАБИРИНТНИ ФИЛТРИ И 
КРЕПЕЖИ  

бр. 1 

2 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРОКАНАЛИ, ГУМА ЗА 
УПЛЪТНЕНИЕ , ЛЕПИЛО, КОНСУМАТИВИ И 
СКРЕПИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА   ККС Ф250   

м. 6.00 

3 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФАСОННИ ЧАСТИ КЪМ 
ВЪЗДУХОВОДИТЕ ,ГУМА ЗА УПЛЪТНЕНИЕ , ЛЕПИЛО, 
КОНСУМАТИВИ И СКРЕПИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ 

бр. 2.00 

4 ПУСК И НАЛАДКА НА СМУКАТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ бр. 1 

 

 

 

 

                                                       Съставил: ……………. 

                 инж. Д.Вачковска 


