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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 машина за експонация на СТР пластини - 1 брой", във връзка с 

изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.040-1310-C01 - „Подобряване на производствения капацитет на "ПОЛИГРАФ-

КОМЕРС" ЕООД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. 

 

№ Наименование на актива Количество Технически и функционални характеристики 

1 Машина за експонация на 

CTP пластини 

1 брой 

 

 Минимални технически и функционални характеристики: 

 

➢ Резолюция: 2400 dpi 

➢ Повтаряемост на експонацията – 0,01 мм  

➢ Поддържан макс. формат: 940х1163 мм  

➢ Дебелина на пластината: 0,15-0,30 мм 

➢ Захр. напрежение: 220/380 V 

➢ Честота на тока: 50 Hz. 

  

 Допълнителни технически и функционални характеристики, които не 

са задължителни и не водят до отпадане на кандидата от настоящата 

процедура за определяне на изпълнител, но подлежат на оценка, 

съгласно Методика за оценка на офертите, приложение към 

настоящата Публична покана: 
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✓ наличие на вградено автоматично подаване на алуминиевите пластини 

(плаки, форми), с предварително автоматично отделяне на разделителния 

лист; 

✓ наличие на вградена перфорация с двоен перфориращ инструмент; 

✓ наличие на устройство за засмукване на праха; 

✓ наличие на вграден транспортен мост за автоматично подаване на 

експонираната форма към модула за проявяване; 

✓ наличие на модул за проявяване, с измерване електропроводимостта на 

проявителя, със система за рециркулация на използваната вода и с ширина 

на входа поне 1100 мм.; 

✓ наличие на стакер за приемане на проявената форма, съответстващ на 

габарита на модула за проявяване; 

✓ наличие на дистанционна диагностика; 

✓ наличие на  компютър за управление на файловете за експонация, с 

инсталиран лицензиран софтуер Windows 10, клавиатура, мишка и  17 инчов    

монитор; 

✓ наличие на UPS, с мощност поне 6 кVA. 

 

 Забележка:  

 

 Определени са технически преимущества (допълнителни технически и функционални характеристики), които 

бенефициентът счита за важни и необходими и съответните точки, които всяко преимущество носи. Не са задължителни и не 

водят до отпадане на кандидата от настоящата процедура за определяне на изпълнител, но подлежат на оценка, съгласно 

Методика за оценка на офертите, приложение към настоящата Публична покана - участниците следва да приложат към своята 

оферта документ/ и, които доказват, че предлаганото оборудване е в съответствие с посочените параметри от офертата. Тези 

документи могат да бъдат: технически спецификации/ паспорт/ каталог/ брошура и/или декларации – издадени от 
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производителите, съдържащи оферираните минимални технически и функционални характеристики и допълнителни 

технически и функционални характеристики на оборудването, посочени в офертата. Ако участникът оферира, че ще изпълни/ 

че може да отговори на посочените допълнителни технически и функционални характеристики на оборудването, но не 

приложи описаните изискуеми документи и информация, с които да докаже, че съответния критерии/те е/са изпълним/и от 

участника, то той няма да получи съответния брой точки по дадения критерии/ те. 

 

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

характеристики и допълнителни 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 на оборудването.  

http://www.eufunds.bg/

