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СПИСЪК КЪМ ОБЯВА ОТ 24.07.2019Г. ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА 2 БРОЯ 

ЖИВОТИНСКИ ВЕЗНИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ   

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

1. ЖИВОТИНСКА ВЕЗНА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ : 

 

Общи технически характеристики 

- Maксимален товар: 300kg 

- Показващо деление: 100g 

- Мобилна с дръжки и 2 колела 

- Олекотена конструкция 

- Клетка с две врати 

- Класна точност: III 

- Измервателен индикатор Si-10 

- Размер на везната: 1560×466×928mm 

- За измерване на прасета 

- LCD дисплей с подсветка с различни цветове в режим класифициране 

- Сензорна клавиатура 

- Функции, Тара, Нето, Бруто, Hi-Lo, Броене 

- Захранване: Захранване 220V, Батерия Li-on 3.7V/2Ah 

- Работна температура: -10С до 40С 

 

Условия за изпълнение на поръчката 

 Всички посочени от участниците технически параметри следва да се удостоверяват с 

официално публикувани материали на производителя (брошури, спецификации, интернет 

страница на производителя, ръководства за експлоатация и фирмени публикации) или 

извадки от тях, каталожни номера, линкове и др. подобни. 

Избрания изпълнител следва да представи Инструкция за безопасност на български 

език на доставеното оборудване. 

Гаранционен срок – не по-малко от 24 месеца.  

Максималната стойност - 2415.00 лева без ДДС. 

Срок за доставка – до 60 календарни дни, считано от датата на подписване на 

договора. 

Доставка до: Институт по планинско земеделие и животновъдство, гр.Троян, ул. 

Васил Левски №281 
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2. ЖИВОТИНСКА ВЕЗНА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ : 

 

Общи технически характеристики 

 

Размер – 120 : 200 см. 

Капацитет на теглене – до 1500 кг. 

Голям LCD дисплей с височина на цифрите 58 мм. 

Автономна работа до 72 часа без захранване – вграден акумулатор 

Масивна и здрава платформа 

Произведен в България 

Не е необходимо обслужване 

Сигурен заключващ механизъм 

Гаранция – 24 месеца 

Сервизна поддръжка – 24 часа 

 

Условия за изпълнение на поръчката 

  

 Всички посочени от участниците технически параметри следва да се удостоверяват с 

официално публикувани материали на производителя (брошури, спецификации, интернет 

страница на производителя, ръководства за експлоатация и фирмени публикации) или 

извадки от тях, каталожни номера, линкове и др. подобни. 

 

 Избрания изпълнител следва да представи Инструкция за безопасност на български 

език на доставеното оборудване. 

  

 Гаранционен срок – не по-малко от 24 месеца.  

 

Максималната стойност - 3600.00 лева без ДДС. 

  

 Срок за доставка – до 60 календарни дни, считано от датата на подписване на 

договора. 

 

Доставка до: Земеделски институт, гр.Стара Загора – п.к. 6009  


