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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

към документация по провеждане на процедура за определяне на изпълнител  

„избор с публична покана” с предмет: 

“ Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Автоматична машина за твърда подвързия с модул за нарязване на 

подкорици - 1 брой“ 

№ 
Наименование на 

актива 
Количество Технически и функционални характеристики 

1 Автоматична 

машина за 

твърда 

подвързия с 

модул за 

нарязване на 

подкорици  

 

 

 

 

 

1 брой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимални технически и функционални характеристики: 

 Максимален формат на хартията: 570 х 1030 мм.; 

 Дебелина на материала: 100-200 гр./м2; 

 Дебелина на мукавата: 1-3 мм.; 

 Максимален формат на готовия продукт: 540 х 1000 мм.; 

 Модул за нарязване на подкорици: 

▪ Минимална ширина на гръбчето: 3 мм.; 

▪ Дебелина на материала: 1-3 мм.; 

▪ Скорост на рязане: поне 120 цикъла/мин. 

 Захранване:  

▪ Напрежение: 220/380 V; 

▪ Честота на тока: 50 Hz. 

 

Допълнителни технически и функционални характеристики – предмет на оценка, но не са 

задължителни и не водят до отпадане на кандидата: 

 Точност на позициониране на кориците – по-малко от 0,12 мм.; 

 Наличие на листово подаване на подкорицата при изработка на твърда подвързия с 
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меко гръбче; 

 Възможност за автоматично подаване на триразмерни, обемни заготовки в зоната 

за залепване на облеклото; 

 Наличие на автоматично регулиране вискозитета на лепилото. 

 

 С оглед спазването на изискванията на чл. 51, ал. 4 от ЗУСЕСИФ към минимални технически и функционални 

характеристики, където е записана информация, насочваща към конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент 

или друго подобно, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти в 

процедурата, след посочването и се добавят думите „или еквивалентно“. Оценителите ще допуснат и оценят предложени от 

кандидат по-добри характеристики.  
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