ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА
ПРОЦЕДУРАТА

1. Обект на процедурата:
Обектът на настоящата процедура за избор на изпълнител е:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Хоризонтална пакетираща машина, тип
flowpack -1 бр.“
2. Срок на изпълнение:
Срок за изпълнение: до 5 (пет) месеца от сключване на договора, но в рамките на договор за
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.001-0108-C01
3. Технически спецификации:
Хоризонтална пакетираща машина, тип flowpack -1 бр.:
Минимални технически и функционални характеристики:
- За карамелажни бонбони;
- Продуктивност 1500 оп./мин.
- Размери на продукта: мак. широчина 40 мм., макс. височина 30 мм., мин. дължина. 45 мм.,
макс. дължина 63 мм.
Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка:
- Подходяща за пакетиране на единични бонбони тип flowpack с размери: диаметър
19-21мм, дебелина 12-13 мм, тегло 4,7 - 5гр.
- Максимална ширина на макарата (ролката) – 200 мм;
- Наличие на електронно мултиосово управление;
- Подавателното устройство да е с автоматична система;
- Подходяща за опаковъчни материали – топло и студенозалеващо се фолио;
- Формоващата кутия е подвижна;
- Наличие на пневматично автоматично отваряне на залепващите ролки (макари) при
спиране на машината;
- Лентата на извеждащия конвейер е от материал допустим за контакт с хранителни
продукти;
- Скоростта на извеждащия конвейер се синхронизира със скоростта на опаковане;
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- Наличие на табло за управление на машината, което да е защитено от външни
фактори като прах, пръски от вода, продуктови частици;
- Наличие на цветен тъчскрийн (touchscreen) дисплей на системата за управление;
- Възможност за управление на всички функции, в т.ч. контролиране на
температурата на залепване;
- Наличие на брояч на циклите;
- Наличие на устройство за напречно залепване;
- Възможност за отделно контролиране на температурата на горните и долните
запояващи притисквачи на устройството за напречно залепване
Допълнителните технически и функционални характеристики са предмет на оценка и
нямат задължителен характер. Офертата на кандидат, предложил машина без наличие
на съответните допълнителни параметри, не може да бъде отхвърлена на това
основание.
4. Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка:
 Кандидатът трябва да е в състояние да предостави поне 12 (дванадесет) месеца
гаранционна поддръжка и сервиз
5. Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на
процедурата:
 Ръководство за експлоатация, включващо информация за поддръжка;
 Списък с бързо износващи се части за 1 година;
6. Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация и
изисквания към въвеждането в експлоатация:


Кандидатът трябва да осигури за своя сметка: обучение на персонала на „Захарни
Заводи“ АД за работа с предлаганата машина. Разходите за обучението на персонала не
трябва да са включени в цената на оборудването и обучението трябва да е безплатно за
„Захарни Заводи“ АД.
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