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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
по процедура за открит избор за определяне на изпълнител с предмет
„Доставка на машина за производство на хартиени пликове с печат“
1. Изисквания към изпълнението и качеството на стоката:
№

1.

Наименование на актива

Машина за производство на
хартиени пликове с печат

Количество

Минимални технически и функционални
характеристики

1 бр.

- Производителност - мин. 250 плика за
минута
- Ширина на пликовете - от 80 до 350 мм
- Дължина на пликове от 175 до 600 мм
- Ширина на сгъвката от 12 до 50 мм
- Ширина на ролата
макс. 900 мм
- Диаметър на ролата
макс. 1100 мм
(вътр. диаметър 76 мм)
- Печатаща секция с мин. 3 цвята.
- Метод на рязане на хартиените пликове
– чрез перфорация
- Безстепенно регулиране на дължината
на пликовете
- Възможност за производство на
хартиени пликове с прозорец

2. Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка:
Кандидатът трябва да е в състояние да предостави най-малко 12 месеца гаранционна
поддръжка на доставената машина.
След изтичане на гаранцията, кандидатът трябва да е в състояние да предостави услуги
по поддръжка на оборудването.
3. Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на
предмета на процедурата:
Машината трябва да е придружена от ръководство за употреба на хартиен или
електронен носител на български език.
4. Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация:
Изпълнителят трябва да осигури за своя сметка обучение на определени от
Възложителя служители. Обучението трябва да е с продължителност най-малко 8 часа.
5. Други изисквания:
Кандидатът трябва за своя сметка да достави, монтира, инсталира и въведе в
експлоатация оборудването.

Този документ е създаден по проект ТМУ-02-5/06.12.2011 „Повишаване конкурентоспособността на ПКИ „Царевец” чрез
закупуване, доставка и пускане в експлоатация на ново технологично оборудване”
Бенефициент: ПКИ „Царевец”
Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ПКИ „Царевец” и при никакви обстоятелства не може да се
приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

1

