
 

 

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

1. Техническа спецификация 

Лицата, с които ще бъде сключено рамково споразумение ще бъдат избрани въз 

основа на оферти, подадени за доставка на описаното по-долу оборудване. Настоящата 

техническа спецификация е примерна и необвързваща за Възложителя. Изпълнителите са 

обвързани с предложените от тях цени на описаното оборудване. При поръчка на същото 

цената не може да надвишава предложените  в хода на настоящата процедура цени за 

целия срок на действие на рамковото споразумение. 

 2. Обособена позиция №1 „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на 

климатични съоръжения за БНР“ 

Описание Мерна 

единица 

Количество 

Демонтаж на стари климатици и доставка на климатична сплит система, 

инверторен тип, за високостенен монтаж, мощност 9000 BTU, със следните 

технически характеристики или по- добри: 

Тип: помещение с обем до 45 куб.м. 

Охлаждаща мощност - 2.5 (0.6-3.0) kW 

- EER-5.15 

- SEER - 8.60 (A+++) 

Отоплителна мощност - 3.2 (0.6-7.7) kW 

- COP-5.47 

- SCOP - 5.40 (A+++) 

Ниво на звуковото налягане - 23 dB(A) Автоматично рестартиране 

Работен диапазон : охл.:-10-/+43 гр.; отопл. -25/+24гр. Включително медни 

тръби и декоративни канали.  

бр. 1 

Демонтаж на стари климатици и доставка на климатична сплит система, 

инверторен тип, за високостенен монтаж, мощност 12000 BTU, със следните 

технически характеристики или по- добри: 

Тип: помещение с обем до 75 куб.м. 

Охлаждаща мощност-3.5 (0.6-4.0) kW 

- EER-3.98 

- SEER-8.50 (А+++) 

Отоплителна мощност-4.2 (0.6-8.4) kW 

- COP-4.91 

- SCOP - 5.10 (А+++) 

Ниво на звуковото налягане - 23 dB(A) Автоматично рестартиране 

Работен диапазон : охл.:-10-/+43 гр.; отопл. -25/+24гр. Включително медни 

тръби и декоративни канали. 

бр. 1 

Инсталация на високоефективна термопомпен система в комбинация със 

специализирани фотосоларени фотоволтаични панели от един 

производител за гарантиране на възможност и технологична съвместимост 

за работа .  

Мощностен фактор отопление от 3kW до 16kW киловата самостоятелни 

единични системи  

Работен диапазон -20°C-+35C; макс. Темп. вода 55°C; 200L Бойлер от 

неръждаема стомана; серпентина 1,8m2;с "A"клас  циркулационна помпа 

Включително алуминизирани полимерни и медни тръби и декоративни 

канали. 

Микропроцесорно управление с възможност за отдалечен контрол и 

управление 

Бр. 1 

Демонтаж на стара централизирана климатична техника за обработка на 

въздуха канален тип за бърза рекуперация и климатизация на въздуха в 

големи помещения 

Доставка на циркулационна помпа за студоносител с дебит V=11м3/h и H= 

15м 

Доставка и монтаж на вентилационен блок състоящ се от: нагнетателен 

вентилатор 5 000 м3/ч с свободен напор 300 Pa,филтърна 

секция,топлообменник за отопление 60KW при температура на вода 80/60 и 

предвидена рециркулация,студен топлообменик 38KW при температура на 

вода 7/12 и ПЖР за рециркулация. Изграждане на система за управление и 

Бр.  1 
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контрол на системата по част КИП и А. Доставка и монтаж на въздуховоди от 

поцинкована ламарина (фасонни) за подвръзване на кл.камера към 

съществуващата инсталация. Филтри,тръбни разводки и звукоизолационна 

обработка на съоръженията в помещението 

 

2.1. Изисквания към предлаганата техника за всички обособени позиции  

2.1.1. Предлаганата техника трябва да отговаря на минималните изисквания, посочени в т. 

2. и  или да притежава по-добри параметри.Предложеното оборудване да бъде 

фабрично ново и неупотребявано и да се намира в текущата производствена листа на 

производителя. 

2.1.2. Захранването на всички елементи трябва да бъде съобразено с Българските 

държавни стандарти БДС – 230 V +/-10%, 50Hz +/-0.5%.  

2.1.3. При доставка да бъдат предоставени ръководства за експлоатация на оборудването 

на български език. 

 

2.2. Изисквания към предлаганата техника, които се доказват с предоставяне към 

техническата оферта на посочените по-долу документи: 

 За всяка една от позициите участникът трябва да представи оторизационо 

писмо от производителя на оборудването, потвърждаващо възможността му 

да продава, обслужва гаранционно и след гаранционно в България същото. 

Ако писмото е от дистрибутор, той трябва да представи копие от своето 

оторизационно писмо предоставящо му съответните права от страна на 

производителя. 

 Участникът трябва да представи документ, удостоверяващ, че има правото да 

извършва гаранционно и извънгаранционно обслужване на предлаганата от 

него техника. 

Възложителят има право да отправя покани за доставка на климатична техника за 

нуждите на БНР, която не е включена в техническата спецификация, съобразно своите 

нужди и при спазване на реда за извършване на вътрешен конкурентен избор. 
 

3. Обособена позиция №2 „Доставка на осветление за сградните инсталации в БНР“ 

 

Описание Мерна 

единица 

Количество 

Доставка на LED крушки със следните или по- добри характеристики: 

- Мощност 6W или 8W или 10W или 12 W 

- Ъгъл на осветеност 180 или 270 или 3600  

- Цокъл Е27 

- Цветна температура 2700 К 

- AC220- 240 V 50 Hz 

- Стъклен или полимерен балон с диаметър от 60 мм до 80 мм 

- Имитация на класическа крушка с нажежаема жичка 

- GS знак, сертификат (тестван за безопасност) 

- Да бъде предоставена мостра заедно с документите 

бр. 50 

Доставка на кръгли LED панели за вграден монтаж в таван със следните или 

по- добри характеристики: 

- Мощност 12W или 15W 

- Включен трансформатор от 220V на 12V 

- Цветна температура 6000 К на основната светлина 

- Възможност за дежурно (аварийно) осветление в син цвят 

- Възможнотст за едновременно светене на дежурното (аварийно) 

осветление и основното осветление 

- Диаметър от 16 мм до 18 мм 

- Да бъде предоставена мостра заедно с документите 

бр. 10 

Доставка на релсова система от LED прожектори за инсталация на таван бр. 1 
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със следните или по добри характеристики 

- Светлоизточник COB  

- Мощност: 30W (Вата) 

- AC100-240V 50/60HZ 

- Цветна температура 6000 К 

- Интегрирано захранване в основата на прожектора 

- Конзолна стойка на прожектора с възможност за въртене и задаване 

на ъгъл на наклон на прожектора и свободно позициониране по 

дължината на релсата. 

- Корпус ALU алуминий 

- Размери от  Φ115*145MM до Φ150*190*260MM  

- Цвят на корпуса  Бяло и/или Черно 

- Да бъде предоставена мостра заедно с документите 

 

Инсталационна захранваща релса: 

- Алуминиев екструдиран профил с вградени 3 шини за захранване 

(фаза, нула, заземяване ) 

- Размер 1000мм с захранващ интерфейс на всяка релса 

- Аксесоари за свързване на дълъг релсов път. 

- Да бъде предоставена мостра заедно с документите 

- Сертификат/Протокол (тестван за безопасност) 

Доставка на 4 броя LED светлинно информационен пълноцветен  панел със 

следните или по добри характеристики: 

- В една равнина и флексибилни: мин. Вътрешен радиус 458.4мм, 

външен радиус 366.5 мм 

- Резолюция пиксели: 4 mm  или 1.8 мм  

- Размер на панелите 500х500 мм или  320мм х 256мм 

- Честота опресняване 2040Hz 

- Яркост 1100nits/sqm  (нита на квадратен метър) 

- Видео/данни контролер за до 30 панела 

- Да бъде предоставена мостра заедно с документите 

Доставка на LED роботизирано осветление за зали и сцени  

DMX канали : 14, или 29 

DMX конектори: 3-pin XLR 

Движение по вертикал и хоризонтал: 540°/270° 

Диапазон на движение: 540°, 360°, 180° pan/270°, 180°, 90° tilt 

Светлоизточник : 12 LEDs (чеирицветни светодиоди RGBW) 15 W (3.7 A), 

50,000 часа живот 

Стробоскопична функция: от 0 до 20 Hz 

Честота Пулс с модулация : до 1,200 Hz 

Яркост: (14°): 25,610 lux @ 2 m  

(58°): 1,960 lux @ 2 m 

Захранване с възможност за серийно свързване: до 8 устройства @ 

230 V 

Захранване: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging) 

Електрическа мощност: 219 W, 1.9 A @ 120 V, 60 Hz  

207 W, 1 A @ 230 V, 50 Hz 

Ъгъл на увеличение: 14° to 58° 

Тегло : 15.8 lb (7.2 kg) 

бр. 4 

 

3.1. Изисквания към предлаганата техника за всички обособени позиции  

3.1.1. Предлаганата техника трябва да отговаря на минималните изисквания, посочени в т. 2. 

и  или да притежава по-добри параметри.Предложеното оборудване да бъде фабрично 

ново и неупотребявано и да се намира в текущата производствена листа на производителя. 

3.1.2. Захранването на всички елементи трябва да бъде съобразено с Българските държавни 

стандарти БДС – 230 V +/-10%, 50Hz +/-0.5%.  

3.1.3. При доставка да бъдат предоставени ръководства за експлоатация на оборудването 

на български език. 
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3.2. Изисквания към предлаганата техника, които се доказват с предоставяне към 

техническата оферта на посочените по-долу документи: 

 За всяка една от позициите участникът трябва да представи оторизационо 

писмо от производителя на оборудването, потвърждаващо възможността му 

да продава, обслужва гаранционно и след гаранционно в България същото. 

Ако писмото е от дистрибутор, той трябва да представи копие от своето 

оторизационно писмо предоставящо му съответните права от страна на 

производителя. 

 Участникът трябва да представи документ, удостоверяващ, че има правото да 

извършва гаранционно и извънгаранционно обслужване на предлаганата от 

него техника. 

 Възложителят има право да отправя покани за доставка на осветление за сградните 

инсталации на сградите на БНР, което не е включено в техническата спецификация, 

съобразно своите нужди и при спазване на реда за извършване на вътрешен конкурентен 

избор. 

 

(п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

Изготвил: Свилен Узунов – директор на дирекция „Техника“  


