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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-2.040-0380-C01 „Инвестиции за подобряване на производствения капацитет на „ДЕНИТО“ ООД“. Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи от „ДЕНИТО” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

  Стр.1 от 15 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

към документация по провеждане на процедура за определяне на изпълнител  
„избор с публична покана” с предмет: 

“Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на производствено оборудване по следните обособени позиции: Обособена 
позиция 1: Машина за 3D нарязване на зеленчуци на филии, ивици и кубчета – 2 броя, Машина за 1D нарязване на резени от 

продълговати продукти, перпендикулярни на оста на продукта – 1 брой; Обособена позиция 2: Динамична контролна везна (вид 
1) – 1 брой, Динамична контролна везна (вид 2) – 1 брой; Обособена позиция 3: Комбинирана линия за металдетекция и контрол 

на теглото – 1 брой, Тунелен металдетектор – 1 брой; Обособена позиция 4: Рентгенов скенер – 1 брой; Обособена позиция 5: 
Линейна дозираща и затваряща машина – 1 брой; Обособена позиция 6: Линия за етикетиране на продукти с етикети тип капак, 
дъно, лице и гръб – 1 брой, Машина за етикетиране на канти – 1 брой", във връзка с изпълнение на договор № BG16RFOP002-

2.040-0380-C01 - „Инвестиции за подобряване на производствения капацитет на „ДЕНИТО“ ООД“, финансиран по 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. 

№ Наименование на актива Количество Технически и функционални характеристики 

1 Обособена позиция 1: 
Машина за 3D нарязване на 
зеленчуци на филии, ивици и 
кубчета: 

 

 

 

 

 

 

 

2 броя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Минимални технически и функционални характеристики: 
 

▪ 3D нарязване на зеленчуци на филии, ивици и кубчета; 
▪ Изцяло от неръждаема стомана; 
▪ Инструменти за рязане: 

      - Пълен комплет за рязане на 2 х 2 х 2 мм.; 

      - Пълен комплект за рязане на 5 х 5 х 5 мм.; 

      - Пълен комплект за рязане на 8 х 8 х 8 мм.; 

      - Пълен комплект за рязане на 20 х 20 х 20 мм.; 

▪ Капацитет: 2000 - 2500 кг/ч (в зависимост от типа на продукта). 
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
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отговорност за съдържанието на документа се носи от „ДЕНИТО” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

  Стр.2 от 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машина за 1D нарязване на 
резени от продълговати 
продукти, перпендикулярни 
на оста на продукта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 брой 

 

  

 Допълнителни технически и функционални характеристики, които не 
са задължителни и не водят до отпадане на кандидата от настоящата 
процедура за определяне на изпълнител, но подлежат на оценка, 
съгласно Методика за оценка на офертите, приложение към 
настоящата Публична покана: 

 

✓ Възможност за рязане на продукти със ширина до 120 мм.; 

✓ Възможност за рязане на по-големи размери при добавяне на комплекти за 
рязане / 25 мм и по-големи/; 

✓ Наличие на бърза смяна на инструментите за рязане при преминаване от 
един размер на друг; 

✓ Наличие на честотно регулиране / безстепенно/. 
 

 Минимални технически и функционални характеристики: 
 

▪ 1D нарязване на резени от продълговати продукти, перпендикулярни на оста 
на продукта, подходяща за резени от кръгли продукти във всички посоки; 

▪ Две V-образни ленти за захранване и ориентиране на продуктите към 
колелото за рязане; 

▪ Капацитет: 2000 - 3000 кг/ч (в зависимост от типа на продукта).  
 

 Допълнителни технически и функционални характеристики, които не 
са задължителни и не водят до отпадане на кандидата от настоящата 
процедура за определяне на изпълнител, но подлежат на оценка, 
съгласно Методика за оценка на офертите, приложение към 
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  Стр.3 от 15 

 

настоящата Публична покана: 

 

✓ Възможност за регулиране на скоростта на двете ленти, които образуват 
V-образен канал, независещо от оборотите на режещото колело; 

✓ Възможност, машината да може да работи и в линия/ захранване на 
суровината с конвейр/ и като свободно стояща /offline/; 

✓ Възможност, ориентирането да става посредством двете V-ленти без 
необходимост от горна лента за пристискане и ориентиране на продукта; 

✓ Наличие на честотно регулиране; 

✓ Възможност за рязане на резени с различна дебелина. 

2 Обособена позиция 2: 
Динамична контролна везна 
(вид 1): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 брой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Минимални технически и функционални характеристики: 
 

▪ Наличие на конвейерна лента, избутвач и контейнер за отделените опаковки; 
▪ Подаване на продуктите: автоматично, 6000 бр./час; 
▪ Макс. тегло на продукта – 800 гр.; 
▪ Диапазон на претегляне: 50 – 800 гр.; 
▪ Точност: ±0.5 гр.; 
▪ Степен на защита: IP65  
▪ Памет: минимум 250 позиции (продукти); 
▪ Защита с пароли – различни нива на достъп; 
▪ Задаване и запаметяване на различни стойности и параметри: тара, 

номинално тегло, диапазон на претегляне, скорост на конвейера;   
▪ Принтиране на статистики и графики. 

 

 Допълнителни технически и функционални характеристики, които не 
са задължителни и не водят до отпадане на кандидата от настоящата 
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  Стр.4 от 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамична контролна везна 
(вид 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 брой 

процедура за определяне на изпълнител, но подлежат на оценка, 
съгласно Методика за оценка на офертите, приложение към 
настоящата Публична покана: 

 

✓ Наличие на контролен панел (управление) с памет минимум 200 позиции 
(продукти), самодиагностика за изправност на тегловната клетка, 
реакция при недостатъчно разстояние между продуктите; автоматично 
съхраняване на статистики за продукта, след започване на работа със 
следващ продукт; 

✓ Наличие на автоматично отделяне на продукт при детекция (reject), с вкл. 
конвейер, избутвач, улей, контейнер със заключване; без достъп на 
оператор до продукта от детекция до отделянето му в контейнер;  

✓ Наличие на капаци на транспортните конвейери след везната, с вкл. 
дръжки и панти за отваряне; 

✓ Наличие на мрежов интерфейс – за свързване на Динамичната контролна 
везна към софтуер, през локална мрежа, за автоматичнен запис на данни и 
параметри; 

✓ Конструкция – неръждаема стомана, анодизиран алуминий. 

 

 Минимални технически и функционални характеристики: 
 

▪ Наличие на конвейерна лента, избутвач и контейнер за отделените опаковки; 

▪ Подаване на продуктите: автоматично, 1500 бр./ч; 
▪ Макс. тегло на продукта – 3000 гр.; 
▪ Диапазон на претегляне: 300 – 3000 гр.; 
▪ Точност: ±1.0 гр.; 
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  Стр.5 от 15 

 

▪ Степен на защита: IP65; 

▪ Памет: минимум 250 позиции (продукти); 
▪ Защита с пароли – различни нива на достъп; 
▪ Задаване и запаметяване на различни стойности и параметри: тара, 

номинално тегло, диапазон на претегляне, скорост на конвейера;   
▪ Принтиране на статистики и графики. 

 

 Допълнителни технически и функционални характеристики, които не 
са задължителни и не водят до отпадане на кандидата от настоящата 
процедура за определяне на изпълнител, но подлежат на оценка, 
съгласно Методика за оценка на офертите, приложение към 
настоящата Публична покана: 

 

✓ Наличие на контролен панел (управление) с памет минимум 200 позиции 
(продукти), самодиагностика за изправност на тегловната клетка, 
реакция при недостатъчно разстояние между продуктите; автоматично 
съхраняване на статистики за продукта, след започване на работа със 
следващ продукт; 

✓ Наличие на автоматично отделяне на продукт при детекция (reject), с вкл. 
конвейер, избутвач, улей, контейнер със заключване; без достъп на 
оператор до продукта от детекция до отделянето му в контейнер;  

✓ Наличие на капаци на транспортните конвейери след везната, с вкл. 
дръжки и панти за отваряне; 

✓ Наличие на мрежов интерфейс – за свързване на Динамичната контролна 
везна към софтуер, през локална мрежа, за автоматичнен запис на данни и 
параметри; 
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  Стр.6 от 15 

 

✓ Конструкция – неръжаема стомана, анодизиран алуминий. 

 

3 Обособена позиция 3: 
Комбинирана линия за 
металдетекция и контрол на 
теглото: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 брой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Минимални технически и функционални характеристики: 
 

▪ Комбинирана линия за металдетекция и контрол на теглото с автоматично 
отделяне на опаковки, несъответстващи на заданието 

▪ Подаване на продуктите: автоматично, 3000 бр./ч; 
▪ Линията включва:  

1. Динамична контролна везна – 1 бр.: 
- Макс. тегло на продукта – 800 гр.; 
- Диапазон на претегляне: 50 – 800 гр.; 
- Точност: ±0.5 гр.; 
- Степен на защита: IP65  

- Памет: минимум 250 позиции (продукти); 
- Защита с пароли – различни нива на достъп; 
- Задаване и запаметяване на различни стойности и параметри: тара, 

номинално тегло,  диапазон на претегляне, скорост на конвейера;   
- Принтиране на различни статистики и графики 

2.   Тунелен металдетектор - 1 бр.: 
- Минимум 4 различни честоти на сканиране - 35/75/150/300 kHz.; 

- Чувствителност (най-малък размер на откриваемите замърсители): 
o FE (черни метали) – Ø0,8 мм.; 

o NFE (цветни метали) – Ø1,1 мм.; 

o SS (неръждавейка) – Ø1,4 мм.; 

3.   Конвейерна лента; 

4. Избутвачи – 2 бр.; 
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  Стр.7 от 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Контейнери за отделените опаковки. 

 

 Допълнителни технически и функционални характеристики, които не 
са задължителни и не водят до отпадане на кандидата от настоящата 
процедура за определяне на изпълнител, но подлежат на оценка, 
съгласно Методика за оценка на офертите, приложение към 
настоящата Публична покана: 

 

✓ За динамична контролна везна - наличие на контролен панел (управление) с 
памет минимум 200 позиции (продукти), самодиагностика за изправност 
на тегловната клетка, реакция при недостатъчно разстояние между 
продуктите; автоматично съхраняване на статистики за продукта, след 
започване на работа със следващ продукт; 

✓ За динамична контролна везна – наличие на автоматично отделяне на 
продукт при детекция или несъответстващо тегло (reject), с вкл. конвейер, 
2 бр. избутвач, 2 бр. улей, 2 бр. контейнер със заключване; без достъп на 
оператор до продукта от детекция до отделянето му в контейнерите;  

✓ За динамична контролна везна – наличие на капаци на транспортните 
конвейери след везната, с вкл. дръжки и панти за отваряне; 

✓ За динамична контролна везна – наличие на мрежов интерфейс – за 
свързване на Динамичната контролна везната към софтуер, през локална 
мрежа, за автоматичнен запис на данни и параметри; 

✓ За динамична контролна везна - конструкция – неръжаема стомана, 

анодизиран алуминий; 

✓ За тунелен металдетектор – наличие на пулт за управление - монитор, 
изработен от неръждаема стомана, монтиран в  херметична кутя от 
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  Стр.8 от 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тунелен металдетектор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 брой 

неръждавейка със степен на водозащитеност - IP 65 (или еквивалент); 

✓ За тунелен металдетектор – наличие на нива на защита с пароли; 

✓ За тунелен металдетектор – възможност за съхранение на данни и 
параметри; 

✓ За тунелен металдетектор – наличие на мрежов интерфейс за свързване 
към софтуер през локална мрежа за автоматичен трансфер на 
статистики;  

✓ За тунелен металдетектор – конструкция – неръждаема стомана, 

анодизиран алуминий. 

 

 Минимални технически и функционални характеристики: 
 

▪ Подаване на продуктите: автоматично, 1500 бр./час; 

▪ Минимум 4 различни честоти на сканиране - 35/75/150/300 kHz.; 

▪ Чувствителност (най-малък размер на откриваемите замърсители); 
FE (черни метали) – Ø1,0 мм.; 

NFE (цветни метали) – Ø1,4 мм.; 

SS (неръждавейка) – Ø1,7 мм.; 

▪ Страничен избутвач (при металдетекция автоматично задействане и 
избутване на продукта към страничен улей и/или контейнер). 
 

 Допълнителни технически и функционални характеристики, които не 
са задължителни и не водят до отпадане на кандидата от настоящата 
процедура за определяне на изпълнител, но подлежат на оценка, 
съгласно Методика за оценка на офертите, приложение към 
настоящата Публична покана: 
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  Стр.9 от 15 

 

 

✓ Наличие на автоматично отделяне на продукт при детекция (reject), с вкл. 
конвейер, избутвач, улей, контейнер със заключване; без достъп на 
оператор до продукта от детекция до отделянето му в контейнер; 

✓ Наличие на пулт за управление - монитор, изработен от неръждаема 
стомана, монтиран в херметична кутия от неръждавейка със степен на 
водозащитеност - IP 65 (или еквивалент); 

✓ Наличие на нива на защита с пароли - съхранение на данни и параметри; 

✓ Наличие на мрежов интерфейс за свързване към софтуер през локална 
мрежа за автоматичен трансфер на статистики; 

✓ Конструкция – неръждаема стомана,анодизиран алуминий. 

 

4 Обособена позиция 4: 
Рентгенов скенер: 

 

1 брой 

 Минимални технически и функционални характеристики: 
 

▪ X-ray скенер за откриване на външни тела (замърсители) в хранителни 
продукти – стъкло, камъни, метал; 

▪ Производителност – 1500-6000 бр./ч (в зависимост от продукта); 
▪ Чувствителност (най-малък размер на откриваемите замърсители):  

- FE (черни метали) = Ø1,0 мм.; 

- ALU (алуминий) = Ø3,0 мм.; 

- NFE (цветни метали) = Ø1,0 мм.; 

- SLG (стъкло - soda lime glass) = Ø3,0 мм.; 

- SS (неръждавейка) = Ø1,0 мм.; 

- CER (керамика, камък)= Ø3,0 мм.; 

▪ Подаване на продуктите: автоматично и ръчно; 
▪ Реакция при детекция: отделяне на продукт; 
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  Стр.10 от 15 

 

▪ Оборудван с транспортен конвейер, който позволява да се интегрира в 
съществуваща производствена линия;  

▪ Автоматичен модул за обработка на данните от сканирането; 
▪ Максимални размери на продукта: ШхВ: 250х25/230х50 /200х75 

/180х100/155х125 мм 

▪ Степен на водозащитеност: IP54 

▪ Контейнер за отделените продукти; 
▪ Ръчен рентгенов брояч – за проверка на радиацията около скенера. 

 

 Допълнителни технически и функционални характеристики, които не 
са задължителни и не водят до отпадане на кандидата от настоящата 
процедура за определяне на изпълнител, но подлежат на оценка, 
съгласно Методика за оценка на офертите, приложение към 
настоящата Публична покана: 

 

✓ Наличие на автоматично отделяне на продукт при детекция (reject), с вкл. 
конвейер, избутвач, улей, контейнер със заключване; без достъп на 
оператор до продукта от детекция до отделянето му в контейнер; 

✓ Възможност за дистанционна поддръжка по Internet от сервиз на 
производителя; 

✓ Наличие на софтуер за проследяемост и съхранение на данните от 
работата на машината; съхранение на данни и отчети при контрол на 
качеството на продуктите. 

 

5 Обособена позиция 5: 
Линейна дозираща и 

 

1 брой 

 Минимални технически и функционални характеристики: 
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  Стр.11 от 15 

 

затваряща машина: ▪ Краен продукт: дозирани с продукт кутии, запечатани с фолио и затворени с 
щрак капачки; 

▪ Обем на дозата: 150-500 мл; 
▪ Капацитет: до 3000 оп./час; 
▪ Основни устройства и механизми: 

- Магазин за кофички 

- Магазин за капачки 

- Манипулатор за зареждане на кофички 

- Триканален дозатор 

- Манипулатор за поставяне на фолио 

- Запечатващи глави 

- Манипулатор за поставяне и затваряне на капачки 

- Манипулатор за изваждане на кофичките 

- Изходящ конвейер 

 

 Допълнителни технически и функционални характеристики, които не 
са задължителни и не водят до отпадане на кандидата от настоящата 
процедура за определяне на изпълнител, но подлежат на оценка, 
съгласно Методика за оценка на офертите, приложение към 
настоящата Публична покана: 

 

✓ Възможност за извършване на контрол за наличие на кофички – при пуск се 
инициира грешка; 

✓ Възможност за извършване на контрол за наличие на продукт в бункера на 
дозатора; 

✓ Наличие на полуавтоматичен режим, осъществяващ залепването на 
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  Стр.12 от 15 

 

кофички с предварително дозиран продукт, като същите се поставят 
ръчно на позиция, предшестваща магазина с кофички, като в случая е 
блокиран; 

✓ Възможност за управление на процесите от програмируем логически 
контролер с външен интерфейс; 

✓ Наличие на автоматични блокировки и ограждения;  

✓ Наличие на позиция с UV лъчение за стерилизация на празните кофички 

преди дозиране/ пълнене на продуктите; 

✓ Наличие на изсушители в ел. таблата. 
 

 

6 Обособена позиция 6:  
Линия за етикетиране на 
продукти с етикети тип 
капак, дъно, лице и гръб: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 брой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Минимални технически и функционални характеристики: 
 

▪ Етикетиране на продукти с етикети тип капак, дъно, лице и гръб; 

▪ Едновременно етикетиране и маркиране (Партида, Дата на производство, 
Срок на годност) на продукта; 

▪ Производителност: до 60 продукта в минута 

▪ Размер на етикетите: 
- Максимум: 120 x 300 мм.; 

- Минимум: 10 x 20 мм.; 

▪ Вертикална резолюция: 600 dpi; 
▪ Хоризонтална резолюция: 50-900 dpi. 

 

 Допълнителни технически и функционални характеристики, които не 
са задължителни и не водят до отпадане на кандидата от настоящата 
процедура за определяне на изпълнител, но подлежат на оценка, 
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  Стр.13 от 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машина за етикетиране на 
канти: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 брой 

съгласно Методика за оценка на офертите, приложение към 
настоящата Публична покана: 

 

✓ Наличие на специализиран транспортьор с носеща конструкция от 
неръждаема стомана, на колела, с възможност за  фиксиране върху пети 

✓ Наличие на честотен инвертор в управлението, позволяващ плавно 
регулиране на скоростта на транспортьора; 

✓ Наличие на трицветна LED сигнализация за състоянието на линията + 
звуков сигнал; 

✓ Наличие на регулируеми крепежи за апликаторите, позволяващи плавно 
регулиране на позицията на етикета върху продуктите; 

✓ Наличие на регулируеми крепежи за принт-модула, позволяващи плавно 
регулиране на позицията на маркировката върху етикета. 

✓ Наличие на USB интерфейс, позволяващ автоматично зареждане  и 
запаметяване на настройките на апликаторите; 

✓ Апликатора  да съхранява до 9 различни конфигурации етикети. 

✓ Наличие на  функция за откриване и пропускане на липсващи етикети; 

✓ Точност на позициониране на етикетите – +/- 0,8 mm.; 

✓ Възможност за: печат на логоси, на 1D-/2D-Code, на променливи величини и 
работа с база данни. 
 

 Минимални технически и функционални характеристики: 
 

▪ Отпечатване и залепване на етикети върху канти 

▪ Размер на етикетите 

- Максимум: 120 x 160 mm 
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  Стр.14 от 15 

 

- Минимум: 40 x 30 mm 

▪ Скорост на принтиране и етикиране - 30 етикета за минута  
▪ Технология на печат: термотрансферен 

▪ Резолюция на печатащата глава: 12точки/мм (300 dpi). 
 

 Допълнителни технически и функционални характеристики, които не 
са задължителни и не водят до отпадане на кандидата от настоящата 
процедура за определяне на изпълнител, но подлежат на оценка, 
съгласно Методика за оценка на офертите, приложение към 
настоящата Публична покана: 

 

✓ Наличие на специализиран транспортьор от неръждаема стомана, на 
колела, с възможност за  фиксиране върху пети; 

✓ Наличие на честотен инвертор в управлението, позволяващ плавно 
регулиране на скоростта на транспортьора; 

✓ Наличие на трицветна LED сигнализация за състоянието на линията + 
звуков сигнал; 

✓ Възможност за работа с термодиректни етикети; 

✓ Точност на позициониране на етикетите – +/- 1,8 mm ; 

✓ Възможност за  печат на логоси, на 1D-/2D-Code, на променливи величини 

✓ Възможност за  работа с база данни; 

✓ Наличие на W -LAN интерфейс на принт-модула; 

✓ Наличие на езици за програмиране на принт-модула: SBPL, SDPL, SZPL,  

SIPL, STPL (или еквивалент); 

✓ Наличие на Application Enabled Printing (AEP) Platform в принт-модула (или 
еквивалент). 
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  Стр.15 от 15 

 

 

 

 Забележка:  
 

 Определени са технически преимущества (допълнителни технически и функционални характеристики), които 
бенефициентът счита за важни и необходими и съответните точки, които всяко преимущество носи. Не са задължителни и не 
водят до отпадане на кандидата от настоящата процедура за определяне на изпълнител, но подлежат на оценка, съгласно 
Методика за оценка на офертите, приложение към настоящата Публична покана - участниците следва да приложат към своята 
оферта, технически спецификации/ паспорт/ каталог/ брошура и/или декларации – издадени от производителите, съдържащи 
оферираните минимални технически и функционални характеристики и допълнителни технически и функционални 
характеристики на оборудването. Ако участникът оферира, че ще изпълни/ че може да отговори на посочените допълнителни 
технически и функционални характеристики на оборудването, но не приложи описаните изискуеми документи и информация, 
с които да докаже, че съответния критерии/те е/са изпълним/и от участника, то той няма да получи съответния брой точки по 
дадения критерии/ те. 
 

 С оглед спазването на изискванията на чл. 51, ал. 4 от ЗУСЕСИФ към минимални технически и функционални 
характеристики и допълнителни технически и функционални характеристики, където е записана информация, насочваща към 
конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент или друго подобно, което би довело до облагодетелстването или 
елиминирането на определени лица или продукти в процедурата, след посочването и се добавят думите „или еквивалентно“. 
Оценителите ще допуснат и оценят предложени от кандидат по-добри характеристики по съответната обособена позиция.  
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