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Проект  „Енергийна ефективност в Лукспак ЕООД“ по договор BG16RFOP002-3.001-0593, финансиран от 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

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 5 Машина за слепване на ъгли 

с лента“  

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 Машина за слепване на ъгли с лента.  

 

Машината е предназначена за двустранно слепване /съединяване/ на ъглите на 

конструкцията на твърди кутии тип капак и основа със специална лепилна лента.  

 

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 работи с различни материали: мукава, картон; 

 

Машината следва да притежава следните минимални функционалности: 

 

Съединява четирите краища на кутията с лепилна лента, след сгъване на щанцованата 

мукава.  Следва да се използва за производство на твърди кутии тип капак и основа, подходящи 

за изработка на кутии за обувки, облекла, порцелан и др.  

Машината трябва да дава възможност за работа с безвредни за околната среда лепилни 

ленти.  

Машината трябва да дава възможност за изработка на всякакъв вид кутии от типа – 

основа и капак. 

Минимални размери на кутиите (LxW): 40 х 40 мм 

Височина на кутиите: 10 – 300 мм 

Ширина на лепилната лента: 5-35 мм 

 

 

3. Минимални технически характеристики: 

 

Описание на параметрите Стойност 

Максимална инсталирана мощност на машината 1 kW 

http://www.eufunds.bg/


   
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект  „Енергийна ефективност в Лукспак ЕООД“ по договор BG16RFOP002-3.001-0593, финансиран от 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. 

Минимална производителност на машината 1200 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 8 800.00 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.  

 

 

5. 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, 

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 

http://www.eufunds.bg/

