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Този документ е създаден по проект „Иновации от Промопак“ ООД по договор за безвъзмездна финансова 

помощ BG161PO003-1.1.07-0272-C0001, Бенефициент: „ПРОМОПАК“ ООД по схема BG161PO003-1.1.07: 

„Внедряване на иновации в предприятията“ Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от „ПРОМОПАК“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 
по процедура „Доставка на издувна машина за ПЕТ бутилки“ 

 
I. Описание на проекта 

Проект „Иновации от Промопак ООД” се изпълнява по схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в 

предприятията” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на разходите по проекта възлиза 

на 409 510лв.  

 

Специфични цели на проектното предложение са: 

 Внедряване в производство на жизнеспособни и икономически приложими 

иновативни продукти – промишлени дизайни, разработени от „Промопак”: бутилки (2 

вида), капачка и блистер опаковка за приложение в производството на консумативи за 

хотелска козметика и в производството на семплинг образци/ тестери; 

 Внедряване в производство на „Промопак” на жизнеспособни и икономически 

приложими нови процеси:  иновативен процес за световния и българския пазар, 

отнасящ се до начина на производство на блистер опаковки и нов за „Промопак” 

процес, отнасящ се до начина на производство на РЕТ/ПЕТ бутилки (флакони); 

 Постигане на положителен икономически ефект (нарастване на производствения 

капацитет, увеличаване на обема на продажбите и на приходите от продажби, 

постигане на оптимална себестойност на продукцията и производствените разходи, 

нарастване на печалбата, подобряване на пазарните позиции) в резултат на 

внедряваните в производството на „Промопак” иновативни продукти и процеси; 

 В резултат на горното, да се повиши капацитета на „Промопак” за разработване и 

внедряване на иновации. 

Постигането на специфичните цели ще реализира основната цел на проекта: „Промопак” 

ще увеличи ефективността и ефикасността от дейността си, както и конкурентоспособността 

си въз основа на внедрените иновативни продукти и процеси в своето производство, които са 

с доказан потенциал за успешна пазарна реализация. 

 

Дейностите по проекта се явяват естествено продължение на развитието на „Промопак” в 

производството и доставката на гама консумативи, козметични и тоалетни продукти за коса 

и тяло, продукти за орална хигиена и др. за хотели и хотелски вериги и в производството на 

семплинг тестери. Необходимо е да бъде закупено производствено оборудване, с което да се 

внедрят в производство новите иновативни продукти, разработени от „Промопак” – бутилки, 

капачка, блистер опаковка като успоредно с това се въведат и два нови процеса на 

производство, единият от които е иновативен, както българския пазар, така и за световния 

пазар. За целта е необходимо да се реализира и подробно проучване на пазара, което ще даде 

идеи за концепцията за стартиране и развитие на тестинг и семплинг образци. 

 

 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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II. Предмет на поръчката 

Доставката, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е част от дейностите, предвидени за 

изпълнение по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.07-0272-C0001,  

За целите на проекта „Промопак“ ООД предвижда придобиване (в т.ч. доставка, монтаж и 

първоначално изпитване) на ново оборудване (ДМА), необходимо за внедряване на 

иновативните продукти и процеси: издувна машина за ПЕТ бутилки – 1 брой.  

Прогнозна стойност: 165 470.00 (сто шестдесет и пет хиляди и четиристотин и седемдесет) 

лв. 

При образуване на своето ценово предложение, участниците следва да не надвишават 

посочената прогнозна единична стойност на актива по настоящата процедура. 

 

III. Срок за изпълнение 

Минималният срок за изпълнение е 1 календарен месец. 

Максималния срок за изпълнение на описаната услуга е 6 календарни месеца, но не по-късно 

от 21.12.2014 г. 

В офертите си участниците следва да посочат срок за доставка, монтаж и първоначално 

изпитване на оферирания ДМА в реално число и в календарни месеца. 

 

IV. Параметри при изготвянето 

№ Наименование на актива Количество 
Минимални технически и 

функционални характеристики 

1. Издувна машина за ПЕТ 

бутилки  

1 брой Производителност: оптимална 

производителност 720 бут./час. С 

матрица за 30 мл флакон с издуващи 

части за възможност за 

производство на флакони с обем 25 

мл., 30 мл. и 35 мл. и с различни 

форми на същите. 

Оборудвана с компресор, резервоар/и 

за сгъстен въздух, изсушител/и, 

филтър/и, охладител за вода. 

 

Забележки: 

При изготвяне на своите технически предложения, Кандидатите следва да упоменат 

марката/модела/производителя на предлаганото от тях оборудване, както и да упоменат 

конкретните технически характеристики на оферирания актив.  

Посочените в офертата на Кандидата технически характеристики следва да дават 

информация за посочените в настоящата т. IV от Техническото задание Минимални 

технически и функционални характеристики на актива.  

 

Кандидатите следва да представят в своето техническо предложение информация относно 

наличието или липсата на допълнителен модул за производство на преформи на оферираната 

от тях издувна машина за ПЕТ бутилки.  

http://www.opcompetitiveness.bg/
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При образуване на своето ценово предложение, участниците имат право да посочват 

единични стойности и общи стойности във валута, различна от лева, при съблюдаване на 

изискването за ненадвишаване на прогнозните единични стойности.  

В случай, че участник посочи в своето ценово предложение единична и обща стойност във 

валута, той следва да има предвид, че посочената в офертата цена във валута ще се 

преизчислява от Оценителната комисия в лева по курса на БНБ в деня на отваряне на 

офертите. 

 

V. Гаранционен срок 

Доставеният, монтиран и изпитан ДМА, включен в обхвата на настоящата процедура, 

трябва да има осигурен гаранционен срок не по-малко от 12 (дванадесет) календарни месеца, 

считано от датата на протокола за проведено изпитване на доставения ДМА. 

 

VI. Допълнителни изисквания 

При изпълнение на поръчката, Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими 

мерки, за да осигури публичност на финансирането от страна на Европейския Съюз. Тези 

мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, 

предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията №1828/2006 и Приложение №1 към него. 

При изпълнение на задълженията си по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

Да поддържа точно и систематизирано деловодство, архив, счетоводство и отчетност и 

друга документация във връзка с извършваните услуги по този договор в съответствие с 

изискванията на европейското и национално законодателство и които да подлежат на точно 

идентифициране и проверка;  

Да поддържа пълни, точни и систематични записи по отношение на извършваните 

дейности, които да са достатъчни, за да се установи точно, че действителните разходи, 

посочени във фактурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са надлежно възникнали при изпълнението на 

услугите по чл. 1 от договора. Необходимите документи по отношение на тези записи 

обхващат всички документи, касаещи приходи и разходи, включително графици на работата 

на експертите, самолетни и други билети, фишове за възнагражденията, изплатени на 

експертите, фактури, касови бележки и др.  

Да съхранява записите и документите за период от 5 (пет) години от предаването им на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-малко от 3 (три) години след приключването на Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. 

При изпълнение предмета на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва 

разпоредбите на  чл. 1, чл. 3, чл. 4, чл. 5, чл. 6, чл. 11.3 „б“ и чл. 14 от Общите условия към 

финансираните по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика“ 2007 – 2013 г. 

http://www.opcompetitiveness.bg/

