Техническа спецификация по процедура избор с публична покана с предмет:
“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване: Линия за нанасяне на лаково
покритие и декорация съставена от Линия за нанасяне на лаково покритие и Офсет линия за декорация - 1
брой”
І. Минимални технически и функционални изисквания към оборудването

Наименование на
актива

Минимални технически и/или функционални
характеристики

Размерност

Стойност

бр./минута

300

mm

100

mm

40

mm

19

бр./минута

300

Линия за нанасяне на
лаково покритие и
декорация съставена от:
1. Производителност не по-малка от

1. Линия за нанасяне на 2. Mаксимална дължина на контейнера (капачката) не по-голяма от
лаково покритие
3. Mаксимален диаметър на контейнера (капачката) не по-голям от
4. Mинимален диаметър на контейнера (капачката) не по-малък от

2. Офсет линия за

1. Работна производителност не по-малка от
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декорация

2. Максимален диаметър на капачките не по-голям от

mm

36

3. Мминимален диаметър на капачките не по-малък от

mm

19

4. Максимална дължина на капачките не по-голяма от

mm

90

kW

34

Nm3/h

5.2

m3/h

4.0

- Максимална обща инсталирана ел. мощност не по-голяма от
- Максимална обща консумация на природен газ не по-голяма

от
- Необходимост от сгъстен въздух с налягане 6 bar (за цялата
линия) не повече от

II. Допълнителни изисквания
1. Изисквания към изпълнение на доставката:

Доставеното оборудване да е ново и неупотребявано, както и да не е обременено с вещни тежести или други задължения.
2. Изисквания към гаранционната поддръжка:

Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за изпълнен предмет на
процедурата – доставено, монтирано и въведено в експлоатация оборудване.
Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-кратък от 12 (дванадесет) месеца.
Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-дълъг от 120 (сто и двадесет) месеца.
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3. Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата
Доставката на оборудването следва да бъде придружена от техническа документация, съдържаща информация за техническите и
функционални характеристики на оборудването, посочени в техническата спецификация по процедурата, декларация за съответствие
и/или СЕ или друга приложима маркировка и инструкции за експлоатация на български език и/или английски език.
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