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Обект на процедурата: 
 

 

Доставка, монтаж и пуск в експлоатация на  

Машина за производство на юфка и точени кори със стречинг технология,  

1 брой 
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Машина за производство на юфка и точени кори със стречинг технология, 1 

брой 
 
Технически и функционални характеристики*: 

 

Тестомесачна машина с водоохладител 
- Количество брашно - 50 - 200 кг, вкл.; 

- Хидроохлаждащата вана; 

- Хидравлично преобръщане във ваната; 

- Възможност за обръщане на казан с 2 колички за прехвърляне на тестото; 

- Водоохладител,  снабден с водомер; 
- Капацитет на водоохладителя – до 200 л, вкл.; 

 

Машина за производство на юфка и точени кори:  

- Налична стречинг технология – устройство за изтегляне; 

- Екструдер с 5 цилиндра; 

- Брашноръсач с минимум 2 бр. месачки; 

- Система за рязане на тестото; 

- Пещ с газови нагреватели; 
- Сушилна система; 

- Силозна система (бункер) с вибрации за събиране на готовата продукция; 

- Инсталационна мощност на машината – 25 кW; 

-  Производителност на машината – 600-800 кг/час, вкл. 
 

Допълнителни технически/функционални характеристики**: 
 

-   Всички съставни модули да са изработени от неръждаема стомана; 

-   Наличие на тъч скрийн за опериране с машината; 

- Наличие на интегрирана система за диагностика и контрол на оборудването през интернет. 
 

*за разглеждане на офертите се допускат всички предложения, които отговарят на минималните 

технически и функционални изисквания.  

** допълнителни изисквания, свързани с технически/функционални предимства на оборудването ще 

са предмет на оценка на предложенията. 

 

Изисквания към гаранционната поддръжка и сервиз:  
Предложенията не могат да обхващат гаранционен срок и сервиз по-малък от 36 календарни 

месеца. Точките по показателя за всяка оферта се присъждат според Методиката за оценка на 

офертите. 

 

Изисквания към документацията,  съпровождаща изпълнението на предмета на 

процедурата:  

При доставка да бъде предоставена документация, съдържаща:  

1. Гаранционна карта;  

2. Инструкции/ръководство за експлоатация на оборудването на български език. 

 

Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация: 
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1. Предложеното обучение за работа с оборудването да е напълно безплатно за бенефициента; 

2. Предложеното обучение да се извърши на място при възложителя след въвеждане на 

машината в експлоатация. 

 

 

Всички документи следва да бъдат на български език за кандидатите от България, а за 

чуждестранни физически или юридически лица – с превод на български език, извършен 

от заклет преводач. 
 


