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 производствено оборудване:
Обособена позиция 1: Автоматизирана машина за производство на опаковки – 1бр.
Обособена позиция 2: Шприц машина за производство на пластмасови изделия – 1бр.“,
2. Място на изпълнение – CPT (INCOTERMS 2013), с. Гложене, общ. Тетевен.
3. Изисквания към обхвата на доставката:
За Обособена позиция 1: Автоматизирана машина за производство на опаковки – 1бр.:
Минимални технически и функционални характеристики:














Номинална (работна) мощност- 9,54 kW
Средна производителност - 70 бр./мин
Максимална консумация на сгъстен въздух - 500 л/мин
Диаметър опаковка (ABL) - от 16 до 60 mm
Диаметър опаковка (PBL) - от 22 до 60 mm
Дължина опаковка - от 80 до 300 mm
Производителност (ABL) - 80 бр./мин
Производителност (PBL) - 70 бр./мин
Вид на използвания материал - ABL/PBL
Дебелина на бариерния слой - от 0,02 до 0,04 мм
Обща дебелина (ABL) - от 0,20 до 0,35 мм
Обща дебелина (PBL) - от 0,25 до 0,45 мм
Наличие на възможност за работа с рециклирана суровина

Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка:




Възможност за свързване на автоматизираната машина към местна компютърна
мрежа за дистанционно наблюдение и контрол;
Възможност за контрол на всички движения/операции в машината;
Наличие на високочестотни генератори (от 200 до 400 kHz) за извършване на
заваръчните операции.
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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.
За Обособена позиция 2: Шприц машина за производство на пластмасови изделия –
1бр.:
Минимални технически и функционални характеристики:








Номинална (работна) мощност - 19,48 кW
Средна производителност - 2880 бр./час
Наличие на хидравлична система за затваряне с 2 плочи
Минимално междуколонно разстояние - 470 х 470 мм
Изолация на пластифициращият цилиндър
Минимален обем на шприцване - 251 см3
Минимално налягане на шприцване – 2500 bar

Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка:
 Наличие на цветен монитор с чувствителен на допир екран;
 Наличие на възможност за анализ на цикъла: Графично представяне на
протичащите последователно и успоредно единични времена;
 Наличие на възможност за записване на циклите: Запаметяване стойностите на
актуалните процеси за всеки цикъл върху вътрешен твърд диск;
 Наличие на възможност за графично представяне профилите на зададените и
действителните стойности на параметрите;
 Наличие на меню на български език;
 Наличие на възможност за превключване в енергийно ефективен режим.
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. Други особени условия:
Изисквания към гаранционна поддръжка и сервиз:
За обособена позиция 1 и обособена позиция 2:
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Кандидатът трябва да е в състояние да предостави поне 24 (двадесет и четири)
месеца безплатна гаранционна поддръжка и сервиз както на цялостното
оборудване, така и на отделните му компоненти.
Участник, предложил оферта, която не съдържа информация относно
предложената безплатна гаранционна поддръжка и сервиз и/или в която
срокът на безплатна гаранционна поддръжка и сервиз е по-кратък от 24
(двадесет и четири) месеца и/или която не включва безплатна гаранционна
поддръжка и за отделните компоненти на предлагания актив, ще бъде
отстранен. Срокът на безплатната гаранционна поддръжка следва да се
предлага в месеци, като цяло число.

Обучение:
За Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2:


Кандидатите трябва да осигурят за своя сметка обучение на персонала на
„Ревюел“ ООД за работа с предлаганите активи. Разходите по обучението на
персонала не трябва да са включени в цената на активите и обучението трябва да
е безплатно за „Ревюел“ ООД.
Участник, предложил оферта, която не съдържа информация относно
предложено безплатно обучение на персонала на „Ревюел“ ООД за работа с
предлаганите в офертата му активи, ще бъде отстранен от процедурата.

Технически живот на оборудването:
За Обособена позиция 1:


Кандидатите следва да оферират срок на технически живот на оборудването от
поне 20 години.

За Обособена позиция 2:


Кандидатите следва да оферират срок на технически живот на оборудването от
поне 15 години.

Документация, съпровождаща доставката:
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За Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2:


Техническа и гаранционна документация

Изисквания към валутата, в която се оферира цената:
За Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2:


Изисква се офертата да бъде в български лева (BGN). Няма да бъде отстраняван
кандидат, който в офертата е оферирал цена в евро (EUR), като неговата оферта
ще бъде преизчислена по курс 1 евро = 1.95583 лева.
В случай, че кандидат оферира цена във валута, различна от лева или евро, той
ще бъде отстранен от процедурата.
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