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„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 

АВКО АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Процедура за избор с публична покана за определяне на изпълнител за доставка  

 

Предмет на процедурата:  

Избор на изпълнител за доставка на Линия за напречно разпъване на ПТФЕ филм   

 

Във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG161PO003-

1.1.07- 0026 - C0001 

С наименование:  " Иновационни решения за индустриални уплътнения от ПТФЕ ”  

 

Номер и наименование на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” 

Бенефициент: АВКО АД  

 

Изискване към машините и оборудването е да притежават следните минимални технически 

характеристики: 

 

Линия за напречно разпъване на ПТФЕ филм 

Наименование на оборудването / Технически Спецификации  

1 Предназначение на съоръжението: 

 Заготовката (полуфабрикатът) ПТФЕ фолио, получено от линията за машинно разпъване в една 

посока, подлежи на напречно разпъване с цел достигане на ширина 1600÷1650 мм и навие върху 

приемни ролки за последващата технологична стъпка. 

 

2. Основни технически параметри: 

- Изходна ширина на ПТФЕ фолиото: 130÷280 мм; 

- Температурни зони: 

   - подгряващи зони   - 200÷300°С; 

   - зони на разпъване - 340÷380°С 

- Качествена характеристика на произведения продукт. Произведеният  ПТФЕ филм /фолио или 

мембрана/ трябва да има равномерна пореста структура; 

- Дебелина на продукта: 0,05 до 0,30 мм; 

- Ширина на продукта: 1200÷1800 мм с възможност за настройване. 

- Непрекъсната дължина на фолиото навито на една ролка– не по-малко от 180 м; 

- Плътност на продукта: максимална плътност не повече от 1,2 г/см3; 
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- Минимална производителност– min 15 кг за час; 

- Захранване 380 V, 50 Hz; 

 

3. Условия на експлоатация: трисменен режим на работа. 

 

Допълнителни изисквания, както следва:  
 

1. Гаранционно обслужване  

1.1. Гаранционен срок минимум 24 месеца;   

 

2. Доставените стоки:  

2.1 Да са нови, неизползвани и са от най-съвременни модели, в които са вложени най-съвременни 

технологии и материали;  

2.2 Да нямат дефекти вследствие на дизайна, вложените материали или изработката.  

 

3. Документация  

3.1. Ръководства по експлоатация на български език;  

3.2. Инструкция за безопасна работа на български език 

3.3  Списък на бързо износващите се части.  

3.4   Електрически схеми и/или кинематична и/или аксиметрична и/или друг вид схема с означение на 

детайлите и номенклатурни номера за заявяване като резервни части.  

3.5 Всички документи се предават на Възложителя в два екземпляра.  

 

4. Други 

4.1 Избраният доставчик ще бъде отговорен за доставката и монтажа на машината/оборудването в 

производственото помещение на АВКО АД, както и за функционални изпитания. Годността се доказва с 

Протокол.  

4.2 Обучение за експлоатация на машината се извършва съгласно указания на Изпълнителя. Обучението е за 

сметка на Изпълнителя.  

4.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в продължение на 10 години, считано от влизане на договора в сила да 

продава на КУПУВАЧА всички видове резервни и бързоизносващи се части, принадлежности и материали, 

като при заявка за всеки вид резервни части се договарят цена и срок за доставка.  

4.4 в процеса на изпълнение на договора се подписва протокол за приемане на идеен проект и протокол за 

изработване на основните възли на машините и оборудването.  

 

Документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата трябва да бъде 

представена в един оригинал в запечатан плик с ненарушена цялост. 


