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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

 

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на :                                                                                                                     

Брояч на колонии в комплект с увеличително стъкло  

Химическа камина  

Спектрофотометър  

Влагомерна везна  

Ламинарен бокс  

Лабораторна сушилня с естествена конвекция  

Водна баня  

Дигитална магнитна бъркалка с нагряване  

Термостат инкубатор  

Воден дестилатор  

Комбиниран Рн метър с кондуктометър  

 Техническа везна  

Автоклав  

Аналитична везна”                                          

 

1. ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ  

Настоящите спецификации представляват минимални изисквания на оборудването.  

Всяка спецификация, която цитира конкретен продукт или производител, в частност 

имена на видове, модели или марки, следва да се тълкува като “или еквивалент”.  

 

2. ВИД НА СТОКИТЕ ЗА ДОСТАВКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА 

 

За изготвяне на офертата участниците трябва да спазят следните минимални 

технически изисквания на Възложителя към всеки един продукт. 

 

гщ 

 

 

3. КАЧЕСТВО И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ 

 

- Доставките трябва напълно да съответстват на заложените от Възложителя 

технически спецификации, плановете, количествата и другите указания. 

 

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГАРАНЦИОННА И ИЗВЪН ГАРАНЦИОННА 

ПОДДРЪЖКA 

 



 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от „БОРОЛА“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

Минимален гаранционен срок – минимум 24 месеца; 

Извън гаранционна поддръжка - при условията на производствена гаранция,  

предлагана от Доставчика  за този вид оборудване: 

- Да доставя всички резервни части необходими за правилното функциониране 

на оборудването; 

- Да осигури сервизни специалисти за ремонт и обслужване и поддръжка на 

доставките; 

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ СЪПРОВОЖДАЩА ДОСТАВКИТЕ 

- Ръководство за експлоатация и поддръжка на оборудването на български 

език; 

 

6. МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕТО И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

Цялото оборудване трябва да бъде монтирано, пуснато в експлоатация и 

предадено в работещ вид. Обстоятелството се констатира с двустранно 

подписан приемо-предавателен протокол. 

 


