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Приложение 6 

 

Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА1 

 

 

№ Наименование на актива Количество 
Минимални технически и/или функционални 

характеристики 
Номер на офертата  

1. Екструдер АБА 1 бр. - СЛОЙ А;  

Диаметър на шнек: минимум 45 мм 

Дължина на шнек: минимум 1350 мм 

Съотношение на шнек: минимум 1:30 

-СЛОЙ Б  

Диаметър на шнек: минимум 55 mm  

Дължина на шнек: минимум 1650 mm 

Съотношение на шнек: минимум 1:30 

- Съотношение на прехвърляне: минимум 1/7,6 

- Повдигащ  се модел кула 

- Височина на кулата: минимум 4,80 м 

- Широчина на ролката: минимум 900 mm x 170 

2019-0418/ATAC PLS 
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1 В случай че е приложимо и не е представена Техническа спецификация или не е представена в изискуемия образец, документът не може да бъде допълнително 

изискван от кандидатите, тъй като допълнителното му представяне ще доведе до подобряване на качеството на проектното предложение и до нарушаване на 

принципите по чл. 29 от ЗУСЕСИФ. Непредставянето на документа няма да доведе до отхвърляне на проектното предложение, но ще  доведе до редуциране на 

разходи в бюджета на проектното предложение (т. 5 от Формуляра за кандидатстване). 
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mm 

-Въртяща се глава 

-Изходен капацитет:  

Макс. Широчина на филма: 800 мм  

Широчина на фолиото: минимум 300 mm  

HDPE: 90 кг/час Макс.  

LDPE: 110 кг/час (макс.) 

2. Машина за флексопечат 1 бр. -Минимум 6 цвята 

- Функции за печат: 6 + 0/5 + 1/3 + 3/4 + 2 

- Ширина на печата: минимум 1000 мм 

- Ширина на продукта: минимум 1100 мм 

-Рециркулиращи бояджийски калъфи: 

минимум  6 бр. 

- Система за управление на видеокамерата 

-Пълна серво система 

-Скорост - 300 m / m 

-Системи за групов напредък (за всеки цвят) 

-- Силна система за продухване 

-Хидравлична система за повдигане на бобини 

-2 групи Cliche Rools (клише ролки) (40-45) 6 + 6 

бр. 

-Автоматичен контрол на ръбовете 

-Автоматично управление на наклона 

-Управление на сензорен екран 

/”Roza makina A.S. 



 
 

  

 

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ" 

гр.Тутракан, ул.Трансмариска №31, тел.: 0878216111, e-mail:mig_tutrakan.slivopole@abv.bg 

 

 

 


