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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

ПО ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ: 
 

Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции: 

ОП1: Гатер машина за мрамор - 1 бр. 

ОП2: Челюстна трошачка - 1 бр. 

 

I. ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Вид актив 
Минимални технически и 

функционални характеристики 

Допълнителни технически и 

функционални изисквания  

(подлежат на оценка съгласно 

Методиката за оценка) 

ОП1: ГАТЕР МАШИНА ЗА МРАМОР - 1 БР. 

Гатер машина 

за мрамор 

1) 40/50 ножа 

2) Основна ел. мощност – 110 kW ; 

3) Ширина – 1500 мм; 

4) Мощност допълнителни мотори – 

7,5 kW; 

5) Общо захранване макс – 120 kW; 

6) Степени цикъла в минута – 70 – 75 

бр.  

1) Максимален брой ножове над 

минималното изискване 

(съгласно методиката за оценка); 

2) Производствен капацитет 

(м2/час) при обработка на 

стандартен материал – плочи 

(слабсове), мрамор тип "Мура", с 

2 см. дебелина (съгласно 

методиката за оценка);  

3) Наличие на инвертор за главния 

двигател; 

4) Праволинейните водачи да 

поддържат над 600 удара; 

5) Наличие на два свързващи 

теглича и две колена, върху които 

да се разпределя равномерно 

механичния натиск; 

6) Наличие на повдигаща система с 

инвертор на платформата за 

превоз на блокове. 

ОП2: ЧЕЛЮСТНА ТРОШАЧКА - 1 БР. 

Челюстна 

трошачка 

1) Мощност ел. мотор - 18,5 kW; 

2) Производителност - 5-20 т/час;   

3) Входен материал - 250 мм; 

4) Изходен материал - 20-60 мм.   

НЕПРИЛОЖИМО 
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III. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

  

Всички участници в процедурата трябва да представят в своята оферта срок за изпълнение на 

поръчката: 

- за ОП1 и ОП2 – до 8 (осем) месеца от сключване на договора и не по-късно от крайния 

срок на изпълнение на Договора за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-

0626-C01/18.08.2017;  

 

Мястото за изпълнение на доставката, монтажа и пускането в експлоатация е: с. Илинденци, 

Главен път "Е - 79", местност "Горно поле", България. 

 

IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ  

  

За всички обособени позиции – ОП1 и ОП2: 

Участниците следва да предложат в своята оферта гаранционен срок в календарни месеци. 

Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на двустранен финален приемо-

предавателен протокол за изпълнение предмета на процедурата. 

Участниците не могат да предлагат гаранционен срок по-малък от 12 (дванадесет) календарни 

месеца, считано от датата на подписване на двустранния финален приемо-предавателен 

протокол и по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни месеца.  

Предложения, попадащи извън посочения диапазон, ще бъдат предложени за отстраняване. 

Предложения, които не съдържат информация за предложен гаранционен срок и/или не 

съдържат информация за предложен гаранционен срок в календарни месеци, ще бъдат 

предложени за отстраняване. 

 

 

V. УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ 

 

За обособени позиции: ОП1 и  ОП2: 

Кандидатите за ОП 1 и ОП 2 следва да предложат в своята оферта „Срок за отстраняване на 

повредата в часове с включено посещение на място от обучен служител на доставчика“.  

Участниците не могат да предлагат срок за отстраняване на повредата с включено посещение 

на място от обучен служител на доставчика под 1 (един) час и над 48 (четиридесет и осем) 

часа. Предложения, попадащи извън посочения диапазон и/или предложения, които не 

съдържат информация за срок за отстраняване на повреда в часове с включено посещение на 

място от обучен служител на доставчика ще бъдат предложени за отстраняване. 
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VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА, СЪПРОВОЖДАЩА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

За Обособени позиции 1 и 2: 

1. Техническа документация – гаранционна карта и/или технически паспорт и/или 

инструкции за ползване или други.   

 

 

VII.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПРАВАТА НА 

ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОДУКТИ 

НЕПРИЛОЖИМО 

 

 

VIII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА НА БЕНЕФИЦИЕНТА ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ: 

Провеждане на обучение на персонала на Възложителя за работа с доставеното оборудване за 

сметка на Изпълнителя. 

 

 

 

Важно! 

Оферти, които не отговарят на минималните изисквания, посочени в настоящата 

Техническа спецификация не подлежат на оценка и ще бъдат отстранявани от участие. 


