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Европейския фонд за регионално развитие. 

Техническа спецификация 

 
за процедура на избор с публична покана за определяне на изпълнител с предмет:  

„Доставка на ново производствено оборудване: Обособена позиция 4 Книговезки нож с програмно 

управление“  

във връзка с изпълнение на проект „Енергийна ефективност в Лукспак ЕООД“ по договор 

BG16RFOP002-3.001-0593-C01 
 

 

1. Описание на предмета на поръчката/обособената позиция: 

 

Предметът на настоящата поръчка/обособена позиция включва дейности по доставка, 

монтаж, изпитване и въвеждане в експлоатация на Книговезки нож с програмно управление.  

Машината е предназначена за прецизно рязане и форматиране на хартиени листа, мукава 

и плоскости.  

 

Машината следва да е с компютърно управление и програмируема система. 

 

Доставеното оборудване следва да предлага лесна и бърза пренастройка; работа с много 

ниска консумация на енергия; висока производителност; къси срокове за производство; много 

високо качество на продукта.  

  

 

2. Функционалности: 

 

Машината следва да притежава следните функционалности: 

 

1. Компютърно управление и програмируема система с тъч скрийн контрол дисплей за 

рязане на хартията. Рязането следва да се осъществява чрез стъпков електромотор и хидравлика 

на регулиране на натиска. 

2. Следва да притежава режим на самообучение и запаметяване, позволяващи абсолютна 

повторяемост на извършените операции по форматиране. 

3. Машината следва да дава възможност за подготовка на заготовки за изработка на 

всички видове опаковки и друга полиграфическа продукция. 

 

Машината следва да притежава:  

- двойно странично водене на гребена (с два, странични водача);  

- тъч скрийн дисплей с минимален диагонал не по-малък от 10”; 

- система за самодиагностика – Self-Diagnose System; 

- дублирани контролни системи - Redundant control; 

- фото електрична светлинна бариера пред резеца - (light barrier) 

- Сертификат – TUV, CE или аналогичен.  

 

Да е оборудвана минимум с 4 резци, с дебелина не по-малка от 13 мм.  

Следва да разполага с пневматична маса, USB port, CIP4 протокол, хидравличен съединител, 
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както и следните компоненти: 
 

1. хидравличен блок (hydraulic system)   

2. серво двигател (servo motor)    

3. контролери   

4. фото електрична светлинна бариера(light barrier)  

 

 

Минимална ширина на работното поле: 1150 мм 

Минимална дължина на работното поле: 1150 мм 

Максимална височина на рязане, не по-малка от 160 мм     

Точност на рязане - не по малка от ± 0.01 мм 

Сила на натиск (да покрива) 1,5 – 4,5 kN 

Минимален остатък при рязане – не по-голям от 30 мм   

 

 

3. Минимални технически характеристики: 

 

Описание на параметрите Стойност 

Максимална инсталирана мощност на машината 4 kW 

Минимална производителност на машината 2400 бр./ч 

Минимален работен режим на машината 2000 ч./год. 

 

 

 

4. Максимална стойност на поръчката/обособената позиция: 

 

Максималната цена за изпълнение на поръчката/обособената позиция е 117 700.00 лв. без ДДС. 

 

В цената следва да са включени всички разходи за доставка, монтаж, изпитвания и въвеждане в 

експлоатация на оборудването. 

Избраният изпълнител следва да извърши обучение на операторите на възложителя, които ще 

работят с доставеното оборудване, за собствена сметка, преди подписване на финален приемо-

предавателен протокол за доставката.  

 

3. Допълнителни условия на поръчката: 

 

а/Условия на плащане: 

 

- авансово плащане – 80 % от стойността на договора, до 20 дни от подписването му и 

издаване на фактура 

- окончателно плащане – остатъкът от сумата по договора – след доставка, монтаж, 

въвеждане в експлоатация на оборудването и обучение на персонала за работа с него, 
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двустранно подписан предавателно-приемателен протокол и издадена фактура. Плащането се 

извършва в срок до 60 дни от датата на фактурата. 

 

б/Гаранционно обслужване: 

 

Изпълнителят се задължава да осигури гаранционна поддръжка, която включва реакция при 

повреда и пълно гаранционно обслужване на доставеното оборудване, вкл. всички разходи за 

материали, резервни части, труд, транспорт и др. В гаранционния срок изпълнителят се 

задължава да отстранява за своя сметка всички възникнали недостатъци, принципни 

неизправности и неправилно функциониране на оборудването. 

 

Условията за гаранционно обслужване се предлагат от кандидата и посочват в неговата оферта.  

Предложеният общ гаранционен срок на доставеното оборудване следва да бъде посочен в 

години и да не е по-кратък от 5 год. и по-дълъг от 20 год. 

 

 

 

 

 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЛУКСПАК“ ЕООД и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган 
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