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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 2: Доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на машини 

за резбонарязване и пробиване на детайли, включващо: 2 броя Вертикален обработващ център 

 

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 

Вертикален 

обработващ 

център 

2 броя Минимални технически характеристики: 

Размер на работната маса: не по малко от 700 х 400 мм. 

Максимални ходове по осите X / Y / Z: не по-малко от 

500/400/400 мм. 

Бърз ход по осите X / Y / Z: не по-малко от 20/20/20 метра в 

минута 

T - канал: (брой х размер х стъпка/растояние): не по малко от 3 х 

15 х 90 мм. 

Разстояние от челото на шпиндела до масата: не по малко от 150 

… 600 мм. 

Максимално тегло на детайла: до 350 кг. 

Оборотен обхват: не по-малко от 8000 оборота в минута (rpm) 

Инструментален магазин: барабанен тип с не по-малко от 16 

инструмента 

Точност на позициониране: не повече от +/-0,008 мм 
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Двигател: енергоспестяващ, серво двигател 

С включена система за ЦПУ 

Окомплектовка към машината - минимум: Шпиндел с диаметър 

не по-малък от Ф120 с вградени струйници за охлаждаща 

течност; Хидроусилвател за автоматично затягане / 

освобождаване на инструмента; Телескопични защити на 

направляващите по всички оси; Защита на работната зона; 

Автоматично смазване на направляващите; Помпа за охлаждаща 

течност; Интерфейси за връзка към периферия или външни 

устройства; Пистолети за обдухване на детайла и измиване на 

машината. 

Гаранция: не по-малко от 24 месеца 

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

дни. 

Функционални характеристики: 

металорежещи операции на малки детайли и форми; 

високи скорост на рязане и точност на позициониране, при 

изключителна надеждност; 

минимално огъване на корпуса при натоварване; 

минимални топлинни деформации; 

отсъствие на вибрации в процеса на работа; 

висока геометрична точност. 

Допълнителни технически и функционални характеристики, 

предмет на оценка: 

 Инструментален магазин за повече от 16 инструмента; 

 СВД ( съчмено винтова двойка) с диаметър по оси Х/У/Z 

по голям от Ø 30 мм; 

 Направляващи с максимален размер не по-голям от 

20/20 мм по оси Х/У/Z; 

 Включени датчици за измерване на инструмента и 

измерване на детайлите. 

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. 
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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 

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 

вертикалния център. Разходите за обучението са изцяло за сметка на Изпълнителя и не 

следва да бъдат включвани в стойността на офертата. 
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