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Приложение № 1 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ   

 

За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране и поддръжка на 

специализирано технологично оборудване за нуждите на Централна лаборатория по 

приложна физика – БАН”. 

 

I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  1 

„Прецизен многофункционален трибометър за микромеханични изследвания на 

триене и износване в широк температурен диапазон” 

1. Описание: Доставка, инсталиране и поддръжка на Прецизен многофункционален 

трибометър за микромеханични изследвания на триене и износване в широк температурен 

диапазон – 1 брой. 

2. Прогнозна стойност: – 386 185 лева без ДДС  

3. В прогнозната стойност на поръчката са включени всички разходи по 

изпълнение на доставката на описания в настоящата техническата спецификация апарат и 

всички негови компоненти/модули, както и ДДС, всички разходи за опаковка, маркировка, 

транспорт, застраховка, митнически сборове и такси, разходи по инсталиране и обучение 

за работа, разходи за гаранционен сервиз и подмяна на резервни части в срока на 

гаранцията и гаранционната поддръжка, както и всички разходи по дейностите, 

необходими за цялостното изпълнение на поръчката.  

4. Минимални технически изисквания: 

 

Технически/функционални изисквания Изискван параметър/стойност 

Базова система 

Конфигурация. 

Единна система за трибология, индентация и 

scratch (надраскване) тест или еквивалентно 

решение. 

Мотор. 
 Интегриран в корпуса или еквивалентно 

решение. 
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 Скорост на въртене– в интервала от 0.1 rpm до 

1000 rpm  вкл. или по широк обхват. 

 Максимален въртящ момент – по-голям или 

равен на 0.45 Nm при минимум 1500 rpm.  

Обхват на силата на натоварване. 
 В интервала от 1 mN до 60 N вкл. или по-

широк обхват. 

Окабеляване. 
 Всички електрически връзки да са вградени в 

основата на трибометъра или еквивалентно 

решение. 

Разпознаване на всички сензори за 

сила, драйвове (двигателни механизми) 

и допълнителни камери (ако има 

такива) при поставянето им в 

системата. 

Автоматично. 

Компютърна система и софтуер.  

 Специализирана компютърна система с 

характеристики съобразно изискванията на 

трибометъра. 

 Софтуер за управление на системата, събиране 

и обработка на данни. 

„Х“ латерална система за 

позициониране. 

 Моторизирана. 

 С разпознаване на позицията. 

 Дистанция (интервал на преместване) минимум 

25 mm. 

"Z" вертикална  система за 

позициониране. 

 Моторизирана. 

 С разпознаване на позицията. 

 Осъществява програмируем серво-

контролируем прецизен натиск. 

Аксесоари  

Оптичен микроскоп с дигитална 

камера интегриран в корпуса на 

трибометъра. 

 Наблюдение в реално време, съхранение и 

извличане на видео, и на цифрови снимки. 
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 Да включва 4-позиционна глава с поне 3 

различни обектива с увеличение в интервала 5Х 

– 100 Х или по-голямо. 

 Дигитална камера: 1280 X 1024 или по-добра. 

"Y" латерален драйв (двигателен 

механизъм). 
 Дистанция (интервал на преместване): 

минимум 60 mm.  

Ротационен драйв (двигателен 

механизъм) с голям въртящ момент. 

 Скорост: от 0.2 rpm до 2000 rpm или по-широк 

обхват. 

 Енкодер на прецизност. 

 Да включва контейнер за тестове с лубриканти 

и други течности. 

 Да включва интегриран държач за проби за 

сухи тестове. 

Възвратно-постъпателен линеен драйв 

(двигателен механизъм) - 

хоризонтално движение. 

 Регулируемо движение: от 0.1mm до 25mm или 

по-широк обхват. 

 Да включва контейнер за тестове с лубриканти 

и/или други еквивалентни течности.  

 Да включва интегриран държач за проби за 

сухи тестове. 

Сензори за сила. Наличие на два или повече сензори за сила. 

Индентори. 

 Стандартен Rockwell индентор. 

 Стандартен Vickers индентор. 

 Държачи за индентори. 

Универсален регулируем държач на 

плочи. 

 За латерален драйв (двигателен механизъм). 

 За възвратно постъпателен драйв (двигателен 

механизъм). 

Универсален регулируем държач на 

дискове за ротационен драйв 

Диаметър от 20 mm до минимум 65 mm или по-

широк обхват или еквивалентно решение от 
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(двигателен механизъм). няколко държача покриващи този обхват. 

Комплект държачи за топчета. 

 Да включва държачи за топчета с минимум 4 

различни размера. 

 Да включва комплект инструменти за 

асемблиране. 

 Да включва минимум 100 бр.стоманени 

топчета с размер 6 mm - 6.5 mm. 

Сменяема температурна камера за 

ротационен драйв (двигателен 

механизъм) или еквивалентно 

решение. 

- Температурен обхват: от стайна до минимум 

1000°C. 

- Да включва интегриран държач за проба за 

сухи измервания. 

- Да включва стандартен високотемпературен 

диск за позициониране на пробата. 

- Да включва долен дисков високотемпературен 

държач за ротационен драйв (двигателен 

механизъм) до минимум 1000°C. 

- Да включва държач за топчета с диаметър 6 

mm - 6.5 mm. 

- Да включва минимум 3 броя топчета, сапфир, с 

диаметър 6 mm - 6.5 mm. 

Температурен измервателен и 

записващ модул. 

Температурен обхват от 0°C до 1000°C или по-

широк. 

Контрол на температурата. 

 Вграден температурен контролер с фронтален 

дисплей или еквивалент. 

 Стъпка на задаване на температурата - по-

малка или равна на 1 °C. 
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5. Срокове: 

5.1.  Срок на доставка:  

 150 (сто и петдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора.  

5.2. Срок за инсталиране и обучение на служители на Възложителя:  

Инсталирането и обучението на служители за работа с доставения апарат трябва да 

се извърши в срок до 20 календарни дни, считано от датата на приемо-предавателния 

протокол за доставката.  

6. Изисквания към доставката:  

6.1. Апаратът трябва да е нов и неупотребяван и в съответствие с техническите 

изисквания, посочени в техническата спецификация.  

6.2. Да се достави в оригинална опаковка с ненарушена цялост.  

6.3. Към апарата трябва да се доставят инструкции за съхранение и експлоатация на 

английски език и/или на български език, принадлежности и комплектации, които са 

необходими за монтирането му, пускането в експлоатация и правилна работа. 

6.4. Доставеният апарат трябва да бъде придружен с документи, регламентиращи 

гаранционния срок. 

7. Гаранционното поддържане в рамките на гаранционния срок включва:  

7.1. През 6-тия месец и през 12-тия месец, считано датата на приемо-предавателния 

протокол за доставка на апарата, Изпълнителят извършва профилактика с цел поддържане 

на функционалност (отстраняване на грешки и проблеми), контролно-тестово измерване за 

проверка на текущото състояние на системата, включително проверка на резолюцията, 

точността на извършваните измервания, определяне на вида елемент и др. дейности, 

съгласно предписанията на производителя. При необходимост извършва корекции и 

настройки за правилната работа на апарата.  

7.2. Изпълнителят провежда поддържащо обучение на служители на възложителя, с 

цел повишаване на придобитите при първоначалното обучение знания и умения за работа 

с апарата. Поддържащото обучение да се проведе в 10-дневен срок, след изтичане на 6 

месеца след провеждане на първоначалното обучение и/или след всяка актуализация на 

софтуера. При необходимост, в обучението ще бъдат включени и новоназначени 

служители, които не са преминали първоначално обучение за работа с апарата.  

7.3. При наличие на нови версии на софтуера на доставеният апарат по време на 

гаранционния срок, изпълнителят инсталира актуалните версии за своя сметка. 
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8. Гаранционен срок:  

8.1. Посочен от производителя срок, но не по-малко от 12 (дванадесет) месеца от 

датата на подписването на приемо-предавателен протокол за доставка на апарата.  

8.2. При възникнала повреда/дефект, Възложителят или упълномощено от него 

лице писмено уведомява Изпълнителя по електронна поща или факс за настъпилите 

повреди. 

8.3. Време за отстраняване на възникнала повреда и/или дефект по време на 

гаранционния срок – до 5 работни дни от писменото уведомление по точка 8.2. 

8.4. При ремонт на апарата по време на гаранционния срок се влагат само 

оригинални резервни части на неговия производител.  

8.5. Когато ремонтът е продължил повече от 5 работни дни, гаранционният срок на 

апарата се удължава с толкова дни, колкото е продължил ремонтът, считано от датата на 

писменото уведомление по т. 8.2 до отстраняването на повредата и демонстриране на 

правилната работа на апарата.  

8.6. Условията на гаранция по време на гаранционния срок включват всички 

разходи, свързани с отстраняване на повреди в апарата и неговите аксесоари 

(комплектация), както и разходите за командироване на служители на Изпълнителя при 

необходимост за отстраняване на възникнали гаранционни проблеми, разходи за транспорт 

и други дейности, необходими за отстраняване на повредата.   

 

I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  2  

„Калотестер за измерване на дебелина на покрития” 

1. Описание: Доставка, инсталиране и поддръжка на Калотестер за измерване на 

дебелина на покрития – 1 брой. 

2. Прогнозна стойност: – 36 955 лева без ДДС.  

 В прогнозната стойност на поръчката са включени всички разходи по 

изпълнение на доставката на описания в настоящата техническата спецификация апарат и 

всички негови компоненти, както и ДДС, всички разходи за опаковка, маркировка, 

транспорт, застраховка, митнически сборове и такси, разходи по инсталиране и обучение 

за работа, разходи за гаранционен сервиз и подмяна на резервни части в срока на 

гаранцията, както и всички разходи по дейностите, необходими за цялостното изпълнение 

на поръчката.  
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3. Минимални технически изисквания: 

 

Технически/функционални 

изисквания 
Изискван параметър/стойност 

Калотестер  

Конфигурация. 

Единна система за определяне на дебелина на 

монослойни и мултислойни покрития или 

еквивалентно решение. 

Вид измервани покрития. PVD твърди и свръхтвърди покрития. 

Задвижване на шпиндела. Моторизирано. 

Обхват на оборотите на шпиндела. 
В интервала от 10 rpm до 1000 rpm 

включително, избираеми. 

Време за абразия (изтриване). 
В интервала от 60 s до 1000 s включително, 

избираемо. 

Диаметър на абразивните сфери.  В интервала от 10 mm до 30 mm или по-голям. 

Визуализация на кратера на абразия 

(изтриване). 

 Микроскоп със CCD камера или друго решение. 

 LCD дисплей или еквивалент. 

Определяне на дебелината.  Автоматично с подходящ софтуер. 

Обхват на измерваната дебелина. 
В интервал не по-малък от 500 nm до 30 m 

включително. 

Точност на измерване на 

дебелината. 
В интервала от ±1% до ±10% включително. 

 

2. Срок на доставка:  

120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от дата на сключване на договора.  
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3. Срок за инсталиране и обучение на персонала:  

Инсталирането и обучението на служители за работа с доставения апарат трябва да 

се извърши в срок до 15 календарни дни, считано от датата на приемо-предавателния 

протокол за доставката.  

4. Изисквания към доставката:  

4.1.  Апаратът трябва да е нов и неупотребяван и в съответствие с техническите 

изисквания, посочени в техническата спецификация.  

4.2.  Да се достави в оригинална опаковка с ненарушена цялост.  

4.3.  Към апарата трябва да се доставят инструкции за съхранение и експлоатация 

на английски език и/или на български език, принадлежности и комплектации, които са 

необходими за монтирането му, пускането в експлоатация и правилна работа. 

4.4.  Доставеният апарат трябва да бъде придружен с документи, регламентиращи 

гаранционния срок. 

5. Гаранционното поддържане в рамките на гаранционния срок включва:  

5.1.  През 6-тия месец и през 12-тия месец, считано датата на приемо-предавателния 

протокол за доставка на апарата, Изпълнителят извършва профилактика с цел поддържане 

на функционалността на апарата, съгласно предписанията на производителя. При 

необходимост се извършват нужните корекции и настройки. 

5.2.  Изпълнителят провежда поддържащо обучение на служители на възложителя, с 

цел повишаване на придобитите при първоначалното обучение знания и умения за работа 

с апарата. Поддържащото обучение да се проведе в 10-дневен срок, след изтичане на 6 

месеца след провеждане на първоначалното обучение. При необходимост, в обучението ще 

бъдат включени и новоназначени служители, които не се преминали първоначално 

обучение за работа с апарата. 

 

6. Гаранционен срок:  

6.1. Посоченият от производителя срок, но не по-малък от 12 (дванадесет) месеца от 

датата на подписването на приемо-предавателен протокол за доставка на апарата.  

6.2. При възникнала повреда/дефект, Възложителят или упълномощено от него 

лице писмено уведомява Изпълнителя по електронна поща или факс за настъпилите 

повреди. 

6.3.  Време за отстраняване на възникнала повреда и/или дефект по време на 

гаранционния срок – до 5 работни дни от писменото уведомление по точка 6.2. 



 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------
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Проект  BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
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6.4. При ремонт на апарата по време на гаранционния срок се влагат само 

оригинални резервни части на неговия производител.  

6.5. Когато ремонтът е продължил повече от 5 работни дни, гаранционният срок на 

апарата се удължава с толкова дни, колкото е продължил ремонтът, считано от датата на 

писменото уведомление по т. 6.2 до отстраняването на повредата и демонстриране на 

правилната работа на апарата.  

6.6. Условията на гаранция по време на гаранционния срок включват всички 

разходи, свързани с отстраняване на повреди в апарата и неговите аксесоари 

(комплектация), както и разходите за командироване на служители на Изпълнителя при 

необходимост за отстраняване на възникнали гаранционни проблеми, разходи за транспорт 

и други дейности, необходими за отстраняване на повредата.   

 

 


