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Образец на изисквания към офертите 

        от ПМС №160/01.07.2016 г. 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 

 

1. При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към 

обявените от бенефициента условия: 

 

Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта. 

Офертата следва  да е изготвена съобразно образеца от документацията и да съдържа 

техническо и финансово предложение. Към офертата следва да са приложени всички 

изискуеми от бенефициента документи, посочени в поканата.  

Офертите за участие в процедурата се изготвят на български език. 

Следва да се има предвид, че срокът на валидност на офертите е времето, през което 

кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти. 

Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, 

не може да представи самостоятелна оферта. 

Кандидатите могат да допълват своите оферти  в рамките на определения срок за подаване 

на оферти. 

Офертата се подава в Информационната система за управление и наблюдение на 

средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) и включва: 

- данни за кандидата; 

- техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

- ценово предложение за всяка позиция поотделно, в случай че процедурата е с 

обособени позиции; 

- срок на валидност, когато е приложимо; 

- подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, вида и дела на 

тяхното участие, ако кандидатът предвижда подизпълнители; 

- декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г.;  

- други документи, в случай че са предвидени в публичната покана. 

 

 

 



 

  

 

 
 

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

Съгласно техническите изисквания от Технологичното задание са предвидени хладилни 

камери - среднотемпературни за температури - tКAM=0 ÷ 4ОС и нискотемпературни за 

температури - tКAM=-18 / -25ОС. 

За помещения Приемно експедиционна рампа и Работни помещения ще се поддържат 

температури – 12OC (tПOM=+12ОС). 

 

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ 

Предвидени са индивидуални хладилни инсталации на директно изпарение и 

въздушно охлаждане на компресорно кондензаторният агрегат. 

Хладилните инсталации са предвидени да работят с екологично чист хладилен агент – 

фреон (R-404A) разрешен за употреба без ограничения. 

Температурата на въздуха в хладилните камери ще се контролира от термостат, който 

при достигане на зададената температура ще подава сигнал за изключване на осовите 

вентилатори във въздухоохладителите. 

Хладилните инсталации ще работят напълно автоматично. Хладилен специалист е 

необходим само за пускане, спиране и наблюдение на инсталциията. 

Основните елементи на всяка хладилна инсталация са: 

Компресор, кондензатор, дроселиращ вентил (ТРВ) и изпарител (въздухоохладител).  

В изпарителя хладилния агент се изпарява при което отнема топлината от въздуха 

преминаващ през изпарителя. Компресора засмуква студените пари, нагнетява ги и в 

кондензатора те се втечняват. Течният хладилен агент постъпва в дроселиращия вентил 

разположен преди изпарителя. Тук се дроселира до налягането на изпарение, влиза в 

изпарителя и цикъла се повтаря. 

Разскрежаването на въздухоохладителите е електрическо и се командва от електронен 

термостат предотвратяващ натрупването на лед. 

За пода на нискотемпературните хладилни камери се предвижда вграждане на 

електрически нагреватели предотвратяващи подмръзване на подовата конструкция. 

Тръбопроводите за хладилния агент ще се изпълняват от медни тръби с положена 

топлоизолация от синтетичен каучук с δ=19 mm, а за дренажа на конденза от 

въздухоохладителите при обезскрежаване от PVC тръби (с електрически нагреватели). 

Компресорно кондензаторните агрегати с въздушно охлаждане ще се разположат на 

бетонови фундаменти на посочените места в чертежа. 

Разпределителната тръбопроводна мрежа е разположена в подпокривното 

пространство с подходящо укрепване. 



 

  

 

 
 

При оразмеряване на тръбопроводите са спазени следните изисквания: 

- диаметърът на смукателните тръбопроводи да осигурява такъв пад в тях на 

който съответства температурен пад от ∆Т=1 К. Конфигурацията им трябва да 

осигурява равномерно връщане на маслото в компресорите. 

- диаметърът на течностните тръбопроводи да предотвратява дроселирането в 

тях 

При оразмеряването на тръбопроводите са взети под внимание и присъединителните 

диаметри на избраните хладилни апарати. 

Всички тръбопроводи ще се изолират с тръбна изолация тип микропореста гума с 

δ=19 mm. 

При монтажът на дрeнажните тръбопроводи е необходимо да се предвидят 

хидравлични затвори след изходите им от хладилните камери. 

Хладилните инсталации са оптимално автоматизирани към промените на 

температурно-влажностния режим, като е сведен до минимум субективния фактор при 

обслужването. 

 

 

Хладилната автоматика ще се подбере, така че: 

- Автоматично да се поддържа изпарението на хладилния агент във 

въздухоохладителя, чрез терморегулиращ вентил, монтиран на течната линия; 

- Автоматично да се поддържа температурата на въздуха в хладилните камери 

чрез електронен многофункционален контролер управляващ магнетвентил на течната 

фреонова линия, като вентилаторите на въздухоохладителя работят непрекъснато; 

- Автоматично да се следи нивото на хладилния агент в ресивера; 

- Автоматично задаване на режима на обезскрежаване на въздухоохладителя 

чрез контролер; 

- Автоматично прекратяване на режима на обезскрежаване чрез контролер; 

- Автоматично пускане и спиране на хладилните компресори от електронен 

степенен регулатор; 

- Автоматично изключване на нагревателя в картера на компресора при 

тръгването му; 

- Автоматично пускане и спиране на вентилаторите на въздушния 

кондензатор от електронен степенен регулатор и датчик за високо налягане; 

- Автоматична защита на хладилните компресори от недопустимо ниско 

смукателно и високо нагнетателно налягане чрез комбинирани пресостати с ресет на 

високото налягане; 

- Автоматична защита на хладилните компресори от лошо смазване чрез 

маслен диференциален пресостат; 

- Автоматична защита на компресорите от смяна на фази; 

- Автоматично изключване на магнетвентилите на хладилните консуматори 

при аварийно изключване на защитата за високо налягане или лошо смазване; 



 

  

 

 
 

- Автоматично поддържане на постоянно ниво на маслото в картерите на 

хладилните компресори чрез маслени ниворегулатори и централна масло-

разпределителна система; 

- Непрекъснат визуален контрол на наляганията в ниската и високата страна 

на хладилните компресори чрез манометри за ниско и високо налягане; 

- Непрекъснат визуален контрол на нивото на маслото в картерите на 

хладилните компресори и масления ресивер чрез наблюдателни стъкла; 

- Непрекъснат визуален контрол на нивото на хладилния агент в тръбната 

система и линейния ресивер, както и индикация за наличието на влага във фреона чрез 

наблюдателни стъкла; 

- Спирателни сферични кранове за обслужване и ремонт на отделни участъци 

от хладилната инсталация. 

 

                                                                                                          


