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Техническа спецификация 
 

По процедура с предмет: “Доставка на Екструдер с двоен шнек с подводно 
гранулираща система  (1 бр.)” 

 
 
І. Минимални технически и функционални изисквания към оборудването  
  

Наименование на 
актива 

Минимални технически и функционални 
характеристики 

Екструдер с двоен 
шнек с подводно 
гранулираща система  
– 1 брой 

Входящ материал: PP фолио, 10-15% CaCO3 като 
добавка 

 
Краен продукт:  PP гранули, кръгла форма с диаметър:                   
3~5 мм 

 
Изходящ капацитет: 800~1000 кг/час, в зависимост от 
влажността на входящото фолио  

 
Централна височина:  1 м 

 
 
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 и извънгаранционната 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 36 (тридесет и шест) месеца.Предложението на кандидата следва да бъде 
направено в месеци. 
 
За машината, обект на процедурата, трябва да бъде предложено Време за реакция при 
повреда с посещение на техник в производствената сграда на компанията в гр. Средец. 
Предложението на кандидата следва да бъде направено в цели „час/ове“. 
 
За машината, обект на процедурата, трябва да бъде предложено Време за отстраняване 
на повредата. Предложението на кандидата следва да бъде направено в цели „час/ове“. 
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Кандидати, предложили „Време за реакция при повреда с посещение на техник“ над 48 
часа и „Време за отстраняване на повредата“ над 168 часа, ще бъдат отстранени в 
съответствие с посоченото в Методика за оценка на офертите (скала за оценка към 
Показател 2). 
 
Към техническото си предложение кандидатът следва да приложи още: План за действие 
при получаване на съобщение за възникнал проблем. 
 
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. Оборудването следва да е придружено и от 
Гаранционна карта, както и СЕ  декларация. 
 
4. Други изисквания: 
Доставчикът следва да осигури обучение на Възложителя за своя сметка. 


