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Този документ е създаден по проект „Подобряване на производителността и осигуряване на устойчива 

пазарна конкурентоспособност на ЗММ-Златоград АД“, в изпълнение на договор за БФП BG16RFOP002-
2.033-0005-C01, с финансовата подкрепа на ОПИК 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи от ЗММ-Златоград АД и при никакви обстоятелства не 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

по процедура за избор с публична покана за определяне на изпълнител за доставка 

  

Предмет на процедурата: “Доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на машини и 

доставка и инсталация на софтуер необходими за подобряване на производствените процеси в 

ЗММ-Златоград АД” в изпълнение на проект „Подобряване на производителността и 

осигуряване на устойчива пазарна конкурентоспособност на ЗММ-Златоград АД“ 

 

Обособена позиция 1: Доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на 

обработваща машина за производство на ротационни детайли, включващо: 1 брой Струг с 

цифрово-програмно управление (ЦПУ) 

 

Бенефициент: ЗММ Златоград АД 

 

Доставката е в изпълнение на проект „Подобряване на производителността и осигуряване на 

устойчива пазарна конкурентоспособност на ЗММ-Златоград АД”, административен договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.033-0005-C01, финансиран 

по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, чрез ВОМР, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, 

процедура BG16RFOP002-2.033 МИГ Кирково-Златоград, ИК 2.2 „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково-Златоград“ 

 

Минимални технически и/или функционални характеристики: 

 

наименование на 

актива (ДМА) 

коли-

чество 
минимални технически и/или функционални характеристики 

Струг с цифрово-

програмно 

управление (ЦПУ) 

1 брой Минимални технически характеристики: 

Максимален диаметър над тялото: не по-малко от 600 мм. 

Максимален обработваем диаметър: не по-малко от 400 мм. 

Максимален диаметър на въртене над каретката: не по-малко от 

400 мм. 

Наклон на каретката: не по-голям от 45º 

Ход по оста X: не по-малко от 200 мм. с допуск от минимум +25 

мм. 

Ход по оста Z (максимално обработваема дължина): не по-малко 

от 600 мм. 

Диаметър на затегача: не по-малко от 250 мм. 

Тип на затегача: хидравличен 

Отвор на шпиндела: не по-малко от 75 мм. 
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Максимални обороти: не по-малко от 3000 оборота в минута 

(rpm) 

Бърз ход по X / Z: не по-малко от 10 / 20 метра в минута 

Брой инструменти: 8/10/12 

Размери на ножа: не повече от 25 х 25 мм. 

Окомплектовка към машината - минимум: Педали за 

патронника; Охладителна система; Система за автоматично 

смазване; Хидравличен патронник; по 1 комплект твърди и меки 

челюсти; Задно седло; 12 позиционна револверна глава. 

Гаранция: не по-малко от 24 месеца 

Включено обучение на минимум 1 служител за не по-малко от 3 

дни. 

Функционални характеристики: 

предназначен за изпълнение на голям диапазон стругови 

операции върху детайли със средни размери в серийно 

производство; 

максимална стругова производителност; 

освободени от деформации основни корпуси. 

Допълнителни технически и функционални характеристики, 

предмет на оценка: 

 Револверна глава с повече от 12 позиции; 

 Максимален въртящ момент на шпиндела по-голям от 

225 Nm; 

 Възможност за по-голям отвор на шпиндела над 

минималния изискуем от 75 мм.; 

 Максимално усилие на пинолата; 

 Наличие на система за улавяне на готовите детайли. 

ВАЖНО: Допълнителните технически и функционални характеристики са предмет на оценка и 

нямат задължителен характер. Офертата на кандидат предложил машини без наличие на 

съответните допълнителни параметри, не може да бъде отстранявана на това основание. 

 

Изисквания към доставката: 

1. Срок на доставка: 120 (сто и двадесет) календарни дни от сключване на договор за 

доставка с избрания Изпълнител. 

2. Всички стоки, доставени по настоящата процедура следва да са нови и неупотребявани. 

3. Участниците следва да предложат в своята оферта гаранционна поддръжка - минимум 24 

месеца от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за 
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всяка машина. Участник предложил в своята оферта срок на гаранционна поддръжка по-

малък от 24 месеца и/или чиято оферта не съдържа информация за гаранционния срок, 

ще бъде предложен за отстраняване. 

4. Доставката на машините трябва да е придружена от Ръководство за неговото ползване 

на български или английски език. 

5. Правата на собственост върху машините възникват от деня на подписване на 

окончателния приемо-предавателен протокол. 

6. Кандидатът следва да осигури обучение на 1 служител на Възложителя за работа с струга. 

Разходите за обучението са изцяло за сметка на Изпълнителя и не следва да бъдат 

включвани в стойността на офертата. 
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