На вниманието на участниците в
процедура за избор на изпълнител чрез „Публична покана”
по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Техническа спецификация
по
процедура за определяне на изпълнител чрез „Публична покана” по
чл. 51 от ЗУСЕСИФ
с предмет:
„Доставка на 1 бр. линия за производство, пълнене с минерална вода и
опаковане на галони 19 литра”
I. Данни за Възложителя
Официално наименование: „ПИРИН СПРИНГ” АД
Адрес: България, област Благоевград, община Гоце Делчев, с. Баничан 2905, м.
Теплика
Град: Гоце Делчев

Пощенски код: Държава: България
2900

За контакти:
Лице/а за контакт:
Таня Димитрова

Телефон: +359 75160386

Електронна поща:
Pirinspring14@gmail.com

Факс: +35975259062

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
http://www.pirinspring.com/bg/
Договор № BG16RFOP002-3.001-0714-C01
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 „Пирин Спринг”
АД 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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II . Минимални технически и функционални изисквания
Посочените спецификации представляват минималните технически и функционални
изисквания за: „Доставка на 1 бр. линия за производство, пълнене с минерална
вода и опаковане на галони 19 литра”
№
1.

Наименование на предмета
на услугата

Минимални технически и функционални
характеристики

„Доставка на 1 бр. линия за
производство, пълнене с
минерална
вода
и
опаковане на галони 19
литра”, съставена от:

Минимални технически характеристики за 1 бр.

- Машина за външно измиване
на галони
- Комби – блок, изплакващо
пълначен
за
пластмасови
бутилки 19 литра
-Автоматична станция за
ориентиране,
подаване
и
затваряне на капачки
- Транспортна система
- Триблок машина
- Етикетираща машина
-Автоматична
фолираща
машина
- Раздувна машина
- Охладител
-Винтов компресор
-Компресор бустер

линия за производство, пълнене с минерална вода и
опаковане на галони 19 литра”:
▪ Машина за външно измиване на галони;
▪ Комби – блок, изплакващо пълначен за
пластмасови бутилки 19 литра
▪ Автоматична
станция
за
ориентиране,
подаване и затваряне на капачки
▪ Транспортна система
▪ Триблок машина
▪ Етикетираща машина
▪ Автоматична фолираща машина
▪ Раздувна машина
▪ Охладител
▪ Винтов компресор
▪ Компресор бустер
Минимални функционални характеристики
характеристики за 1 бр. линия за производство,

пълнене с минерална вода и опаковане на галони 19
литра”:
▪

Машина за външно измиване на галоните:
- Производителност – 450 gl/h
- Инсталирана мощност – 0,18 kW
- Захранващо напрежение – 0,4 kV

• Комби – блок, изплакващо пълначен за
пластмасови бутилки 19 литра
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-

Производителност – 400 бр/h
Инсталирана мощност – 1,8 kW
Работно налягане – 0,5 ÷ 0,6 Mpa

▪ Автоматична
станция
за
ориентиране,
подаване и затваряне на капачки
- Инсталирана мощност – 0,55 kW
• Транспортна система
- Инсталирана мощност – 0,5 kW
• Триблок машина
- Брой щипки – 18
- Брой пълначни глави – 18
- Брой затварящи глави – 6
- Инсталирана мощност – 3,5 kW
• Етикетираща машина
- Производителност – 8000 бр/h
- Диаметър на захранваща ролка – до Ø320 mm
- Разстояние между етикетите – min 3 mm
- Инсталирана мощност – 1,55 kW
•Автоматична фолираща машина
- Производителност – 700 стек/h
- Инсталирана мощност – 26,0 kW
•Раздувна машина
- Инсталирана мощност – 90,0 kW
•Охладител
- Инсталирана мощност – 7,0 kW
• Винтов компресор
- Инсталирана мощност – 45,0 kW
•Компресор бустер
- Инсталирана мощност – 18,0 kW
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III. Допълнителни изисквания
1. Изисквания към доставката:
Предметът на настоящата процедура се изпълнява съгласно клаузите на договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0714-C01
"Конкурентоспособност, чрез енергийна и ресурсна ефективност в "Пирин
Спринг" АД, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“
по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г.,
съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие .
2. Начини на плащане
Плащанията се извършват както следва:
Междинно плащане в размер на 25% от стойността на договора – до 30 дни след
подписване на договора, демонстриране на готова раздувната машина и подписване
на протокол.
Окончателното плащане в размер на 75% от стойността на договора ще бъде
извършено до 60 дни след доставката, монтажа, работните проби, обучението на
персонала на Пирин Спринг от избрания доставчик, представяне на фактура оригинал и
подписване на приемо-предавателен протокол за доставки.
Предлаганата от кандидатите цена се определя като окончателна, без ДДС и включва
всички разходи за изпълнение на целия предмет на процедурата, в т.ч. разходите за
доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация.
Всички разходи следва да бъдат включени в общата стойност, посочена в офертата
на кандидатите.
3. Задължения и отговорности на избрания изпълнител:
3.1. Изпълнение на „Доставка на 1 бр. линия за производство, пълнене с
минерална вода и опаковане на галони 19 литра”, съставена от:







Машина за външно измиване на галоните;
Комби – блок, изплакващо пълначен за пластмасови бутилки 19 литра;
Автоматична станция за ориентиране, подаване и затваряне на капачки
Транспортна система
Триблок машина
Етикетираща машина
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Автоматична фолираща машина
Раздувна машина
Охладител
Винтов компресор
Компресор бустер

3.2.
Срокът за производство на Раздувна машина следва да е до 30 дни след
подписване на договора за „Доставка на 1 бр. линия за производство, пълнене с
минерална вода и опаковане на галони 19 литра” с избрания изпълнител и се
удостоверява с подписване на протокол.
4. Допълнителни изисквания към кандидатите:
4.1. Изисквания към документацията,
предмета на процедурата:

съпровождаща изпълнението на

-

Ръководство на български език в хартиен или електронен формат за работа
с 1 бр. линия за производство, пълнене с минерална вода и опаковане на
галони 19 литра;

-

Гаранционна карта.
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