Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд
Примерен образец ПМС 160

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
на предвиденото за закупуване оборудване по процедура за определяне на изпълнител с публикуване на публична покана с предмет :
„Осигуряване на средства за колективна защита - Закупуване на локални мобилни аспирационни системи "
по ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 0933-01 / дата 17.08.2017 г.

№

1.

Наименование на
актива

Локална мобилна
аспирационна система

К-во
Бр.

3 бр.

Минимални технически и функционални
характеристики

Допълнителни технически и
функционални характеристики

1. Мобилност на аспирационната система 1. Наличие на четири броя колела, две от
които въртящи;
чрез на колела;
2. Повърхност на филтъра – мин. 24 м2 или 2. Халогенна лампа в главата на
аспирационния ръкав;
по-голяма;
3. Повърхност на префилтъра – мин. 0,12 м2 3. Автоматичен старт-стоп.
или по-голяма;
4. Дължина на подвижното шестостенно
рамо мин. 3,5 м или по-голяма;
5. Капацитет на аспириране – мин. 2200
кубика на час или по-голям;
6. Капацитет на пречистване – мин. 1000
кубика на час или по-голям;
7. Степен на пречистване – мин. 99% или
по-голяма;
8. Вграден
вентилатор,
осигуряващ
всмукване и филтрация;
9. Подвижно шестостенно рамо oт устойчив
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на
UV
лъчение
полипропилен,
оборудвано с въртяща се засмукваща
глава и система за прецизен баланс и
позициониране;
10. Вграден компресор;
11. Наличие на система за самопочистване.

Пускане в експлоатация на оборудването: Доставчикът извършва пускането в експлоатация на оборудването.
Обучение за работа с оборудването: Доставчикът извършва за своя сметка обучение на служители на Бенефициента за работа с оборудването.
Гаранционен срок: Не по-малък от 24 (двадесет и четири) месеца.
Представяна към доставката документация:
1. Гаранционна/и карта/и за оборудването;
2. Техническа документация / Технически паспорти на оборудването на български или английски език;
3. Инструкция/ Ръководство за експлоатация/работа на български език;
4. Декларация за съответствие (Declaration of conformity) от производител на оборудването на български или английски език.
Срок на доставка: не по-дълъг от 60 (шестдесет) дни след сключване на договор.
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