ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на поръчката: Доставка на мулчер машина
Референтен номер: 170-091
Настоящият документ съдържа пълното описание на предмета на поръчката,
условията и изискванията за нейното изпълнение.
1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
Предмет на настоящата поръчка е доставка на 1 бр. самоходна мулчер машина за
нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД, съгласно описаните технически характеристики,
както и гаранционна отговорност при повреди и несъответствия в рамките на
гаранционния срок.
2. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И СРОК
Самоходната мулчер машина, предмет на поръчката, следва да бъде доставена в СЗЕР
Ботевград на "Булгартрансгаз" ЕАД, гр. Ботевград.
Срок на доставка – не повече от 60 календарни дни, считано от датата на подписване
на договор.
3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ:
3.1. Участникът следва да посочи дали същият е производител на предлаганата
самоходна мулчер машина. В случай че участникът не е производител, същият следва
да представи оторизационно писмо/писма от производителя/ите на езика на който е
издадено и в превод на български език (в случай че е издадено на чужд език), от което
да е видно, че е оторизиран, като дистрибутор и/или да извършва продажба на
предлаганата от него самоходна мулчер машина. От обхвата на оторизацията следва
да не е изключена територията на Република България.
Оторизационните писма могат да бъдат издадени и от лица, на които от съответния
производител е дадено правото да издават такива документи. В случай на представяне
на оторизационни писма от такива лица, участникът следва да представи като
приложение и заверено копие на документи, издадени от съответния
производител, от които документи да са видни правата за издаване на
оторизация от тези лица.
Участникът следва да представи към техническото предложение и каталог/зи на
предлаганата мулчер машина.
В случай че участникът не може да представи каталог за предлаганата от него мулчер
машина, същият следва да представи извадка от официалната интернет страница на
производителя. Каталозите/извадките от официални интернет страници на
производителя, които са на чужд език се представят и в превод на български език за
частта от тях, която касае технически характеристики и параметри на предложения
модел мулчер машина, която е оферирана в Предложението за изпълнение на
поръчката на участника.

В случай че посочените от участник в Предложението за изпълнение на поръчката
(Образец О4) параметри на предлаганата мулчер машина не съответстват на данните
в каталозите/извадките от официални интернет страници на производителя,
участникът се отстранява от процедурата.
3.2. Участникът следва да декларира, че разполага с мобилна група и сервиз/и за
обслужване на предлаганата мулчер машина, съгласно стандартите и изискванията на
производителя във връзка с изпълнение на задълженията по отношение на
гаранционната отговорност при повреди /или несъответствия на мулчер машината в
рамките на гаранционния срок с посочване на наименованията на сервизите и точен
адрес.
3.3. Предлаганата самоходна мулчер машина следва да бъде фабрично нова, като
годината на производство не трябва да бъде по-рано от 2017 г.
4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ.
4.1. Участникът трябва да осигури в рамките на гаранционния срок отстраняване със
свои сили и средства и за своя сметка в договорените срокове всички повреди и/или
несъответствия на мулчер машината, проявени и/или открити в рамките на
гаранционния срок, съответно да подменя дефектирали части и/или компоненти с
нови. Изпълнителят е длъжен при отстраняване на несъответствия да влага само
оригинални резервни части, материали и консумативи.
4.2. За начало на гаранционния срок се счита датата на доставка на мулчер машината,
удостоверена с приемо-предавателния протокол по т.5.3 от проекта на договор,
4.3. Гаранционен срок на мулчер машината - не по-малко от 12 месеца и не повече от
36 месеца, без ограничение на моточасовете, считано от датата на доставка,
удостоверена с Приемо-предавателния протокол по т.5.3 от проекта на договор.
4.4. Рекламациите за отклонения в техническите характеристики на мулчер машината
както и за скрити недостатъци и несъответствия, да могат да се предявяват от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от установяването, в рамките на гаранционния срок и
до 15 дни след неговото изтичане, в случай че дефектите и/или несъответствието са
проявени и/или установени в рамките на гаранционния срок.
4.5. Участникът следва да осигури преглед на мулчер машината от свои
квалифицирани представители в срок до 5 (пет) дни, от получаване на
рекламационното съобщение на Възложителя. След преглед на мулчер машината от
квалифицирани представители на участника се съставя констативен протокол за вида
на повредата и/или несъответствиетов два еднообразни екземпляра.
4.6. При рекламация Участникът е длъжен в срок до 60 (шестдесет) дни от деня на
рекламацията, на свой риск и за своя сметка да извърши ремонт и/или да замени
дефектните части, възли или агрегати с нови.
4.7. В случай на невъзможност за отстраняване на възникналия дефект и/или
несъответствие на място при получена рекламация, транспортът от мястото на
възникване дефекта или несъотвествието на мулчер машината до сервиза и обратно от
сервиза до мястото, от което е взета мулчера машината за ремонт, е за сметка на
Участника.
4.8. Гаранционният срок на мулчер машината да се удължава със срока за извършване
на ремонт.
4.9. Участниците следва да опишат обхвата на гаранцията на предлаганата мулчер
машина – описание на гаранционните условия в рамките на гаранционния срок на
мулчер машината.
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5. ДОКУМЕНТИ ПРИДРУЖАВАЩИ СТОКАТА:
5.1. Инструкция за експлоатация и поддръжка на български език;
5.2. Сервизна книжка – на български език;
5.3. Сертификат (CE), за съответствие със стандартите на ЕС или еквивалент;
5.4. Гаранционна карта (писмена гаранция) на доставената мулчер машина.

Изготвил:
_______________
Стойчо Василев, ръководител на отдел „Транспортно обслужване“
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ТЕХНИЧЕСКA ХАРАКТЕРИСТИКA
Самоходна мулчер машина – 1 бр.
Размери и маса:


работна маса на самоходна мулчер машина с мулчер не по-малко от 9 000 кг



обща ширина: не повече от 2550 мм



височина: не повече от 3100 мм



обща дължина : не повече от 7000 мм

Кабина:


брой места - 1



Съобразена с ROPS (защитна конструкция при преобръщане), FOPS (защитна
конструкция срещу падащи предмети) и FORMS (защитна решетка на предното
стъкло), остъклена, шумоизолирана, отопление, климатик, комфортна
операторска седалка, система за управление посредсвом джойстик, въможност
за заключване на кабината, двигателния отсек и резервоара за гориво

Двигател:


гориво: дизел



водно охлаждане



мощност: не по-малко от 190 kw



система: реверс на перка към охладителен радиатор на двигател (за
самопочистване от замърсяване)



да отговаря минимум на изискванията и стандарти за вредни емисии на отработени
газове – EU Stage IV или ЕU Stage III, „или еквивалент“

Ходова част:


вериги с ширина: не по-малко от 600 мм



максимална скорост : не по малко от 6 km/h

Мулчер:


работна широчина на мулчера не по малко от 2000 mm



мулчираща глава с неподвижни взаимозаменяеми чукове (зъби)



ролбар на мулчер с вилици (управляем от кабината)



контра ножове на корпуса на мулчера (за финно раздробяване)



механично задвижване (с кардан) или хидравлично на мулчиращата глава

Инструменти и принадлежности:


Всички инструменти и принадлежности, упоменати в ръководството за
екслоатация на машината

Забележка: В случай че някоя от посочените технически характеристики се явява
наименование, използвано от конкретен производител, е допустимо да бъде
предложен еквивалент.
Изготвил:
Стойчо Василев, ръководител на отдел „Транспортно обслужване“
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