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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
Обект на процедурата : Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
оборудване по обособени позиции:
Обособена позиция 01 Хидравличен абкант със СNC управление;
Обособена позиция 02 Валова кръглоогъваща машина със СNC управление;
Обособена позиция 03 Фреза (вертикален обработващ център);
Обособена позиция 04 Струг;
1. ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Настоящите спецификации представляват минимални изисквания на оборудването.
Характеристики, които се отклоняват от точните стойности, указани в спецификациите
(освен ако не надвишават изискванията) поради конкретния дизайн на действително
предлагания продукт са приемливи, дотолкова доколкото капацитетът е поне
еквивалентен на настоящите спецификации .
Всяка спецификация, която цитира конкретен продукт или производител, в частност
имена на видове, модели или марки, следва да се тълкува като “или еквивалент”.
2. ВИД НА СТОКИТЕ ЗА ДОСТАВКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА
За изготвяне на офертата участниците трябва да спазят следните минимални
технически изисквания на Възложителя към всеки един продукт.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 01
ХИДРАВЛИЧЕН АБКАНТ СЪС СNC УПРАВЛЕНИЕ
БРОЙ -1 бр.
Спецификация:
-

Работна дължина мин. 3600 мм;
Разстояние между колоните (страниците) мин. 3100 мм;
Налягане (капацитет) мин. 250 тона;
СNC управление;

Антидеформационна с-ма;
Многоканална призма Multi-V или еквивалент, лазерно закалена и шлифована;
Призма V- 32, 80, 125, 200 мм,;
К-т държач 67, 105 мм и нож за Ø 25, 30, 40,60 мм

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 02
ВАЛОВА КРЪГЛООГЪВАЩА МАШИНА СЪС СNC УПРАВЛЕНИЕ
БРОЙ -1 бр.
Спецификация:
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЕНЕРГОРЕМОНТ-СЛИВЕН„ ООД и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Договарящия орган”
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Работна дължина на валовете мин. 2100 мм;
Дебелина на предварително огъване мин. 14 мм;
Диаметър на горния вал – мин. 300 мм;
СNC управление;
Вертикална поддържаща кранова система на детайла за мин. диам 2,0 м и мин.тегло 1,5 т;
Странични поддържащи ролки от двете страни на машината;

-

-

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 03
ФРЕЗА (ВЕРТИКАЛЕН ОБРАБОТВАЩ ЦЕНТЪР;
БРОЙ -1 бр.
Спецификация:
-

Размери на масата 1120 х 510 мм;
Натоварване на масата мин. 1000 кг;
Ход по ос Х 1020 мм;
CNC управление със възможност за симулация готови цикли за лесно програмиране;
CNC управлението с TFT дисплей;
Възможност за индивидуализиране на интерфейса и правата на достъп за оператори

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 04
СТРУГ
БРОЙ -1 бр.
Спецификация:
-

Разстояние между центрите мин. 5000мм;
Диаметър на обработвания детайл на супорта мин. 800 мм;
Мак. тегло на обработваемия детайл между центрите мин. 4500 кг
Цифрова индикация;

3. КАЧЕСТВО И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ
 Доставките трябва напълно да съответстват на заложените от Възложителя
технически спецификации, плановете, количествата и другите указания.
4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГАРАНЦИОННА И ИЗВЪН ГАРАНЦИОННА
ПОДДРЪЖК
 Минимален гаранционен срок (срок на гаранционна поддръжка на предложеното
оборудване ) – 12 месеца/ 1 година;
 Извън гаранционна поддръжка - при условията на производствена гаранция,
предлагана от Доставчика за този вид оборудване:
- Да доставя всички резервни части необходими за правилното функциониране на
оборудването;
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- Да осигури сервизни специалисти за ремонт и обслужване и поддръжка на
доставките;
5. ДОКУМЕНТАЦИЯ СЪПРОВОЖДАЩА ДОСТАВКИТЕ
Доставчикът трябва да предостави необходимата документация за експлоатация на
оборудването.

6. СОБСТВЕНОСТ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ
След подписване на двустранен приемо– предавателен протокол за приемане на доставките и
приключване дейностите по договора, собствеността на оборудването преминава в ръцете на
Възложителя.
7. МЯСТО НА ДОСТАВКИТЕ

Сливен, ул. Стефан Караджа 21
8. МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕТО И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Цялото оборудване трябва да бъде монтирано, пуснато в експлоатация и предадено в работещ
вид. Обстоятелството се констатира с двустранно подписан приемо-предавателен протокол.
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