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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

             за закупуване на оборудване за експресен лабораторен анализ на зърнени култури  

 

1. Предмет – Закупуване, доставка и монтаж на оборудване за експресен лабораторен 

анализ на зърнени култури. Съкратеното време за анализ ще осигури бързото обработване 

на транспортните средства и ще се намали технологичното време за приемане на зърното 

в складовите бази на Агенцията. Експресното окачествяване дава по-големи възможности 

за разпределянето на зърното по качествени показатели, защото в базите на Агенцията 

постъпват партиди с различно качество. 

 

      2. Обхват – Изпълнителят следва да извърши всички необходими дейности с цел 

цялостно изпълнение на поръчката, включващо: 

          2.1 Оборудване за експресен лабораторен анализ на зърнени култури, отговарящо на 

посочените тук по-долу, в т.3, технически изисквания; 

          2.2 Оборудване за експресен лабораторен анализ на зърнени култури да бъде 

доставено както в Зърнобаза Дончево, към ТД ДР гр. Варна така и в Зърнобаза Морава, 

към ТД ДР гр. Плевен. 

2.3 Монтаж на доставено оборудване. 

2.4 Обучение на персонала за работа с новото оборудване. 

 

3. Технически изисквания към оборудването: 

 

            Основни характеристики: 

             Доставеното оборудване да предлага комплексно решение за входящ и изходящ 

контрол на зърното, с възможност окачествяването да се ускори и конкретната партида 

зърно да получи сертификат в рамките до 20 минути.  

 

Основни показатели: 

3.1 Влага  

            3.2 Примеси 

            3.3 Хектолитрово тегло 

            3.4 ЧХС 

            3.5 Добив мокър глутен 

            3.6 Отпускане на глутена 

 

       4. Експресен анализатор на зърно: 

            Комплексен уред за измерване на влага, примеси, хектолитрово тегло, добив на 

мокър глутен, отпускане на глутена и ЧХС със съответните модули - представки.  

  

5. Други изисквания:  
            Доставка на аналитична апаратура, резервни части и консумативи, гаранционен и 

следгаранционен сервиз и осигуряване на консултации в областта на качествения контрол 

и опазване на околната среда. 

Участниците следва да притежават сертификат, удостоверяващ, че системата за 

управление на качеството е в съответствие с ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват 

сходен с предмета на поръчката; 


