
РАЗШИРЕНО ГАРАНЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ
Сключено между Клиента и дружеството представляващо КОМАЦУ

КОМАПU
,

Име на дружеството: Име на дружеството:

наричано занапред наричано занапред

КЛИЕНТ ДИСТРИБУТОР

Детайли относно машината

Сериен номер на машината:

Вид приложение в работата:
Модел на машината:

Адрес на работното място:
Размер и тегло на кофата; включително бързосменник (ако е приложим):

Дета~ли относно споразумението
Номер на договора:

Макс. продължителност в месеци:

Макс. Продължителност в часове:

SMR през началната дата:
Начална дата:

Крайна дата:
Което настъпи първо от датага на доставяне на машината или договорената начална дата.

Покритие
'емонт на части или компоненти, както са описани*
'Вижте Приложение 1 за списък с компонентите, които се пскриват

Резервни части или компоненти на Комацу за гаранционен ремонт
Такси за труд и пробег във връзка с гаранционни ремонти
Специализирани и напълно квалифицирани сервизни инженери
Сателитна връзка КОМТРАКС
Поддръжка и KDPFпочистване, както са посочени в програмата за поддръжка на Комацу
Измерване на ходовата част, където е приложимо
Анализ на износването и на маслото на Комацу (KOWA)
'Вижте Приложение 2 за точните интервали на KOWA

Допълнително покритие
Такси за пътуване във връзка с гаранционни ремонтни дейности
Допълнителна такса за гаранционни ремонтни дейности (максимум 150 € на месец)

Ремонт или подмяна на горивни инжектори
Ремонт или подмяна на маркучи
Ремонт или подмяна на ходова част

"ови период на покритие включва и стандартния гаранционен период.

EFW I PPW I PLW I POW
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ОТГОВОРНОСТИ НА КЛИЕНТА:

1. Клиентът се съгласява да поддържа Оборудването съгласно наличната последно публикувана информация относно
употребата на КОМАЦУ и ежедневната поддръжка.

2. Ако не е договорено писмено друго, Клиентът се съгласява ДИСТРИБУТОРЪТ да извърши тестване на маслото (KOWA)
през интервалите, посочени от КОМАЦУ. Клиентът се съгласява да покрие разходите, възникнали във връзка с тестването на маслото (KOWA).
3. Клиентът се съгласява да уведомява навреме ДИСТРИБУТОРА за всяко необичайно състояние на Оборудването.
4. Клиентът се съгласява да използва само оригинални части и компоненти на КОМАЦУ във връзка с периодичната поддръжка
и ремонта на Оборудването за периода на настоящото допълнително гаранционно покритие.
S. Ако не е договорено писмено друго, Клиентът се съгласява всички ремонти по настоящото допълнително гаранционно
покритие да бъдат извършвани от ДИСТРИБУТОР, оторизиран от КОМАЦУ.

б. Всички транспортни, товарни или други случайни разходи, последващи или свързани щети или разходи, са отговорност
на клиента.

7. Клиентът се съгласява Оборудването да бъде на разположение по време на нормалните работни часове.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Тази удължена гаранция се отнася ДО неизправности, установени по време на периода на покритие, получени вследствие
на дефект в материала или изработката. ДИСТРИБУТОРЪТ няма задължения по тази гаранция във връзка с:

1. Разходите, произтичащи от непреодолима сила; природни явления, последващи повреди, като, но без да се ограничават само ДО тях,
спиране на ПРОИЗВОДСТВОТО, машини ПО заместване, транспортиране и Т.Н.

2. Дефекти, причинени от неправилна употреба, неправилно прилагане, неглижиране, злополука, неодобрени изменения или липса на поддръжка,
ремонт или употреба, която не отговаря на инструкциите за употреба.

3. Дефекти или неизправности, причинени от прикачни съоръжения или части, които не са произведени или одобрени от КОМАЦУ.
4. Липса на извършване на нормална поддръжка и оперативно обслужване, включително и без ограничения, осигуряване на смазочни материали,
охлаждащо вещество, извършване на настройки, проверки или регулиране.
5. Пробег:

ДИСТРИБУТОРЪТ ще покрие киломери, ограничени до едно (1) двупосочно пътуване максимум от:
1) 300 км за всички комунални машини
2) 500 км за всички други машини.

б. В случай, че не бъде взета планираната проба на маслото (KOWA), това ще доведе до анулиране на допълнителната гаранция.
7. Ремонти, извършени от трета страна или ремонти, извършени от клиента и ВСИЧКИ последващи разходи.

ЧАСТИ, КОИТО НЕ СА ПОКРИТИ:
ДИСТРИБУТОРЪТ не носи отговорност за следното:
1. Допълнителни такси за извънреден ТРУД поискан от Клиента.
2. Такси за транспортиране на Строително и Комунално оборудване до и ОТ мястото} където се извършват дейностите по
допълнителното гаранционно покритие.

3. Транспортни такси във връзка с транспортирането на Частите или Компонентите за ремонт до мястото, където се
се извършват дейностите по допълнителното гаранционно покритие.
4. Прикачни съоръжения, които не са произведени или одобрени от КОМАЦУ.
5. Подмяна или ремонт на Части и/или Компоненти, необходими поради надвишаване натехния очакван експлоатационен живот,
вследствие на нормално износване и които не представляват дефект в материала или изработката.
б. Ако не е договорено писмено друго: ремонт или подмяна на следните части, които не са покрити от ДИСТРИБУТОРА:
прозорци гуми, акумулаторни батерии, проводници, конектори, маркучи, фланци за маркучи, О-образни пръстени,
У-образни ремъци, въжета, карбонови четки, крушки, предпазители, чистачки, остриета, светлини, запалителни свещи, нагревателни свещи, инжектори,
кондензатори, филтри, инструменти за работа със земя, като кофи и зъби на рипери, режещи остриета, части по ходовата част, като звена на гъсенични вериги,
гумени накрайници, междинни зъбни колела, носещи ролки, направляващи ролки, верижни зъбни колела, предпазители и дефлектори.

ПРЕКРАТЯВАНЕ:
ДИСТРИБУТОРЪТ и КЛИЕНТЪТ си запазват правото да прекратят Споразумението без предварително известие за това:
1. Ако Строителното или Комуналното оборудване бъде продадено или отдадено под наем на Трета страна или бъде изведено извън страната.
2. Ако приложението} за което се използва, или мястото на работа бъдат променени.

С настоящото потвърждавам, че съм прочел и съм съгласен с горепосочените 2 страници от условията на настоящото Споразумение.

Дата и място на сключване на Споразумението:

Клиент: Дистрибутор

Подпис: Подпис:
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ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Димитър Илчев Петров, ЕГН 6407036269 - Управител и
представляващ ЕВРОМАРКЕТ-БРД ООД, с БИК 040186203 - участник в процедура за
възлагане на обществената поръчка с предмет: "Доставка на специализирана техника -
нови комбинирани багер-товарачи и колесни челни товарачи, за нуждите на "ВиК" ЕООД -
Пловдив",

ДЕКЛАРИРАМ, че:

При изпълнение на дейностите свързани с доставката и гаранционното и
извънгаранционно сервизно обслужване на обществена поръчка с горепосочения предмет,
дружество ЕВРОМАРКЕТ-БРД ООД ще поеме всички гаранционни събития (според
описаните от Производителя Комацу Юръп Интернешънъл ИВ в "Разширено
гаранционно споразумение") на предлаганото оборудване за период от 12 !дванадесет!
месеца или 1500 !хиляда и петстотин! моточаса.

Дата 13.12.2016 г.

/"F·-~,\

" ,\ ,f
! r \ ' \
I \" 1, т

\ \Jj IVДекларатор: \:} ..~):.., .
!Димитър Илчев - Управител!
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50 Hristo Smirnenski Blvd.
1164, Sofia, Bulgaria

TRANSLATION AGENCY т +359 2 9804090
F +359 2 9817160
office<l»greg-Ьg.com
WW'N.gгeg-Ьg.сom

Превод от английски език

НI Сервизна и гаранционна политика

ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ

HiDROMEK нювоцк VE MEKANiK iMALAT SANAvi VE псхвгт Д.~. (наричана по-долу
HioROMEK) гарантира липсата на дефекти в материалите и изработката на всяко ново
оборудване, предмет на условията и ограниченията, посочени тук.

1. Гаранционен период
Гаранционният период е 12 (дванадесет) календарни месеца или 1 500 (хиляда и петстотин)
работни часа за багер товарачи с обратна лопата и 12 (дванадесет) календарни месеца или
2 ООО (две хиляди) работни часа за багери, което настъпи първо, считано от датата на доставка
до крайния потребител, но не се допускат повече от 18 (осемнадесет) календарни месеца след
датата на пристигане. Гаранционният период започва от часа на подписване от клиента на

формуляра за инспекция при доставка.
2. Гаранционно покритие
В рамките на гаранционния период, упълномощеният дистрибутор на HioROMEK ще
ремонтира или смени по свое усмотрение, безплатно, всяка част или части от гаранционната
машина, установени като дефектни по отношение на материали или изработка. нювомвк не
поема отговорност за някои случаи, посочени по-долу в член 3, Ограничения на гаранцията.
(дко е необходимо, сменените части трябва да бъдат върнати във фабриката на HioROMEK.)

З. Ограничения на гаранцията
HioROMEK не носи отговорност за:
З.1. Компоненти, закупени от нюномек и монтирани на машина извън или в допълнение към

гаранция, предоставена на нюномвк от производителя на такива компоненти.
3.2. Компоненти, покрити от отделна гаранция (вижте отделния раздел от Наръчника за

Гаранционна политика).
3.3. Ремонт или смяна на: а) Всякакви нормално износени части; б) Части остарели или с

влошени качества, което е причинено от външни субстанции или от излагане на
природните стихии или; в) Всякакви консумативи, като например масло, смазка, хладилен
агент, филтри, ремъци, крушки и пр.

ЗА.Липсваща или пресрочена Периодична ПОРдръжка
3.5. Всички разходи за извършени ремонти, изменения или смени, или други свързани разходи,

възникнали към който и да е друг, освен упълномощен дистрибутор.
3.6. Всяка гаранционна машина, която е изложена на:
1. Неправилна употреба, неправилна експлоатация, или злоупотреба включително но не само

експлоатация извън номиналния капацитет.
2. Небрежност включително но не само: а) неправилна ПОРдръжка и б) употреба на

машината, докато има разхлабена и счупена част или машината не е в работно състояние.

З. Инцидент.
4. Неправилен или неупълномощен монтаж, регулиране, ремонт или изменение включително

i но не само "\
а) регулиране или 4'р еду за сглобяване, които не са препоръчани или за които няма

~·упълномощаване в ~.;~ъ ~ик: за експлоатация и ПОРдръжка.
- \\ \ \

\. I :GREGAgency Ltd:
50 'I;IrI!J!0_smirnens~i" 61vd."
1164SQfia, Вulgaria
1;+359 2 9804090, F +359 2 9817160
office@greg-Ьg.com

www.greg-bg.com

АгенЦИЯ ГРЕГ ООД
бул. "Христо Смирненски· 50,

1164 София, България
Т +359 2 9804090, Ф +359 2 98171

office@greg-Ьg.

http://www.greg-bg.com
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б) използване на неразрешени части или приставки и в) неразрешени модификации или
изменения.

HiDROMEK ЩЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ САМО ЗА РЕМОНТИ ИЛИ СМЯНА НА ЧАСТИ, КАКТО Е
ОПИСАНО В "ГАРАНЦИОННО ПОКРИТИЕ" И НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО
ДАЛИ ПРИ НАРУШЕНИЕ НА ГАРАНЦИЯ, НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ПРЯКА ОТГОВОРНОСТ, ВСЯКАКВИ
ДРУГИ НАРАНЯВАНИЯ, ЗАГУБИ, ЩЕТИ ИЛИ РАЗХОДИ, НЕЗАВИСИМО ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, ЗАГУБА НА ДОХОДИ,
ПРИХОДИ ИЛИ СПИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО, ПОВИШЕНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ИЛИ
ПОВРЕДИ НА МАТЕРИАЛИ.

4. Изменения

нюномгк си запазва правото по всяко време да прави изменения или модификации на своето
оборудване, каквито, по тяхно мнение, биха повишили експлоатационните характеристики и
ефективността на машината. нювомак не е задължена да прави такива изменения или
модификации на машини, които вече са в експлоатация.
ГОРЕИЗЛОЖЕНАТА ГАРАНЦИЯ Е ЕКСКЛУЗИВНА И ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИТЕ ЗА ТЪРГОВСКИ КАЧЕСТВА ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА
ЦЕЛ, КОИТО СЕ ОТХВЪРЛЯТ ИЗРИЧНО, НЕЗАВИСИМО ПИСМЕНИ ИЛИ УСТНИ, МЪЛЧАЛИВИ
ИЛИ ИЗРИЧНИ. нюкомьк НЕ ПОЕМА НИКАКВО ДРУГО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ПО
ОТНОШЕНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ, А НИКОЙ СЛУЖИТЕЛ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НЕ Е УПЪЛНОМОЩЕН
ДА ПРОМЕНЯ ИЛИ УДЪЛЖАВА ТАЗИ ГАРАНЦИЯ ПО НИКАКЪВ НАЧИН ИЛИ ДА ПРЕДОСТАВЯ
НИКАКВА ДРУГА ГАРАНЦИЯ.

HiDROMEK

Подписаният,Георги БорисовБОЯдЖ_RN
английски на български език на n
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Техническа спецификация
КОЛЕСЕН МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН БАГЕР С ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ

HIDROMEK, модел ALPHA 102В

H1DRDME~
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РАБОТНИ ОБХВАТИ И ГАБАРИТИ

Работно тегло:
(с телескопично удължение)

Двигател:
Тип:

Максимална мощност:
Максимален въртящ момент:
Брой цилиндри:
Работен обем:
Охлаждане:

Скоростна кутия TURNER

Задвижване:

Скорости:

9375 kg

PERKINS
дизелов, 4-цилиндров, работен обем 4400 см:',
редови, водно охлаждане и турбокомпресорно
свръхпълнене, стандарт ТIER IIIВ
1ОО HP (74.5 kW) при 2200 гргп
450 Nш при 1400 гртп
4 редови
4400 спт'
Водно

Напълно Автоматична тип Powershift,
за високи натоварвания, маслено охлаждане
6 предни и 3 задни предавки

електрически контролирано 4 х 4 / 2 х 4

предни:
първа О-;-5,6 kmlh
втора о +-8,9 kш/h
трета О +-11,4 kш/h
четвърта О +-18,1 kш/h
пета О +-24,1 kш/h
шеста 0+-40

2

задни:
първа О .;- 5,6 kmlh
втора о -;-8,9 kш/h
трета О +-14,0 kш/h

2
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Мостове ZF- за високи натоварвания, тип LSD
Три планетарни предавки - преден мост

PERКlNS '1204Е-Е44ТА ('100НР) Diese\ EI1gine Четири планетарни предавки - заден мост
Оксилация - 160

ZF 1\'11-63070 неог Axie усилени, окомплектовани със система за
намаляване на приплъзването и
заключващ механизъм на диференциала
Кормилна уредба с хидравличен
усилвател
Спирачки многодискови в маслена баня

ZF МЗ-8 2045 Front Ахlе

Хидравлична система:

Основна помпа
Дебит: 90 1/ min, при 2200 rpm
Налягане: 230 bar
Спомагателна помпа
Дебит: 57 1/ min, при 2200 rpm
Налягане: 190 bar

Капацитети:
Картер:
Охладителна система на ДВГ:
Резервоар за гориво:
Резервоар за хидравлична течност:
Обем на разпределитената кутия:
Преден диференциал:
Заден диференциал:
Редуктори в главините:

11 1
251
1501
1201
121
7.61
231
2хl.91

Ел.система: 12 У;
2 предни и 2 задни светлини
фарове, стопове, мигачи, звуков сигнал при заден ход,
сигнал при авария на някой от важните работни
агрегати

Уредба на товарача:

Повдигащи рамена с два хидроцилиндъра
Възможност за автоматично позициониране на кофата при загребване
Товарна кофа: Сменяема ,{ -
Тип на кофата: Тип ,,4 в 1" (отваряща се)
Обем на кофата: 1,1 т

3
i,I

Копаещи усилия: 72 kN
Сила на откъсване на рамото 66 kN
Товароподемност на максимална височина 3170 kg

ъ.
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Багерна уредба с телескопично удължение

Тип на кофата: Сменяема багерна кофа
Ширина на кофата: 600 ппп (+/- 3%)
Ъгъл на въртене: Хоризонтално ротиране 1820
Копаещи усилия на кофата: 63 kN с телескопично удължение
Ъгъл на ротиране на кофата: 1870
Допълнителна хидравлична линия изведена на копаещата стрела
Напречно изместване на багерната стрела

Гуми: Предни - 12.5/80 х 20 12 PR
Задни - 16.9/ 14 х 28 12 PR
Грайферни, радиални
Предни и задни калници

Кабина: Отопление и вентилация,
Кабина с чистачки на задно и предно стъкло,
защитаваща багериста в случай на обръщане и падащи
предмети ROPS / FOPS
Два броя външни огледала за обратно виждане
Врати за достъп - 2 броя
Седалка с предпазен колан
Подлакътници на операторската седалка
Ергономичен пулт за управление- 2 броя
Чистачки на задно и предно стъкло
Радио / CD
Шумоизолация, съгласно стандартите на ЕС и
сертификация СЕ

4
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Техническа спецификация
Колесен челен товарач KOMATSU, модел WAI00M-7

Машина тип: Колесен челен товарач
Производител:КОМАТSU
Модел:WА100М-7
Производство:Фабрично нов
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с

Кофа с нож за материали с обемно тегло до 1 500 kglm3

Граничен товар на преобръщане в изправено положение

Граничен товар на преобръщане при 40° артикулация
Сила на откъсване

Сила на откъсване на приземно ниво
Оперативно тегло

Радиус на завиване до гумите

Радиус на завиване до нож на кофа

а. Досег при 45° завъране на кофата

Ь. Височина на изсипване при ъгъл от 45° на кофата
._._ ..--- _ .•........................•....

с. Височина до пин

d. Височина при напълно издигната кофа
е. Вкопаване на кофата 125 mm

3 100 mm[. Максимална височина на разтоварване при 45° завъране на кофата
Обща дължина /кофа в приземно положение/

...•...•.- ..............................................•.•..••.•.... ~..__ •..._ ...._.__ ._ ..._ ....__ ._ ...
Междуосие 400mm
Широчина на кофата

......... _ _ .

Широчина на машината
Широчина на следата
Просвет

Двигател

200mm

1 635 mm

390mm

Komatsu - ТIER IIIВ
редови, водно охлаждане и турбокомпресорно I
свръхпълнене,стандарт I.__ __ _- _ _ г·--····-··-····-- .. ---··-······--····.--·--·--·---·.·-·-··--····-----····-···--····-·················1

2- --7!#~k~~~~~~-----J
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от важните работни агрегати -
тн r::t)THU изпълнение

Работни капацитети
Охлаждаща система 13.6ltr.

Резервоар за гориво 130 trl.

Двигателно масло
11.5 ltr.

Хидравлична система 79ltr.

Преден мост
10.61tr.

Заден мост
10.61tr. c~,c.

Трансмисия 1.3 ltr.

IUJМТААХ
KOMTRAX™ системата за мониторинг в реално време на Коматцу е мощен иснтрумент за
подобряване на производителността и намаляване на разходите. KOMTRAX™ позволява:

Получаване на пълна информация за
машината, навсякъде и по всяко време,
включително:
Реални работни часове, престой, натоварване
на агрегатите, консумация на гориво;
Защита от кражба и неправомерно
използване;
E-mail известяване за избрани събития и
характеристики;
Генериране и съхранение на пълна сервизна
история.
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Максимален въртящ момент
Брой цилиндри
Кубатура

и ход на буталото
--~~"-~--~----------------_._----_.. _.Алтернатор

Nm при 1600 rpm

95хl15mm

Трансмисия
Задвижване

120А/12У
2.2 KW / 12У
100 Ah / 12У

Кормилна уредба
ГMOcTo~e-··---·----------·---· ..------ -.. -...----.--.-.- ....--.----.---.

I
Скорости на движение

Хидростатична

4х4, хидростатично, управление на завиването с
шарнирна връзка
с хидравличен усилвател

усилени, окомплектовани със система за
намаляване на приплъзването, тип LSD
Спирачки многодискови в маслена баня

6.6 kmlh (предна / задна)
II - О / 30.0 km/h ( предна / задна)гхидраМичнаё~~е;а·----·------..-----.-----.--- ..----- хидравлична система

г-··_-_·-· __················_-··-·--······_·Работно налягане

Максимален хидравличен дебит
Уредба на челния товарач

Диаметър и ход

Времетраене на цикала

Управление

Максимален ъгъл на артикулация
...__ ._---_ ..__ _--_ - _ _ ..

Основна помпа на управление
Работно налягане
Брой Стиеринг цилиндри

___ о_о • • •..••.•.•• • _

Диаметър и ход
Радиус на завиване до гумите
Гуми
Кабина

Повдигащи рамена с два хидроцилиндъра
Възможност за автоматично позициониране на
кофата при загребване

Цилиндър на стрелата - 80 х 714 mт
Цилиндър на кофата - 100 х 476
Издигане - 5.1 s
Спускане - 3.5 s
Изсипване - 1.6 s
Общо - 10.2 s

Зъбна помпа

2 - двойно действащи
х 369 тт

210mт
455/70 R20

Кабината е с конструкция и сигурност ROPS и
FOPS;
Врати за достъп - 2 броя - лява и дясна;
Отопление - стандартно изпълнение;
Седалка - стандартно изпълнение с регулация;
Пулт за управление;
Два броя външни огледала за обратно виждане
- ляво и дясно;
2 предни и 2 задни светлини
фарове, стопове, мигачи, сигнал при авария на
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ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Димитър Илчев Петров, БГН 6407036269 - Управител и
представляващ ЕВРОМАРКЕТ-БРД ООД, с БИК 040186203 - участник в процедура за
възлагане на обществената поръчка с предмет: ''доставка на СllеЦШUlllЗирана техника -
нови комбинирани багер-товарачи и колесни челни товарачи, за нуждите на "ВиК" ЕООД -

Пловдив",
ДЕКЛАРИРАМ, че:

При доставка в изпълнение на обществена поръчка с горепосочения предмет,
дружество Евромаркет-БРД ООД ще достави нова, неупотребявана специализирана
техника.
Евромаркет-БРД ООД ще осигури обучение на персонала на възложителя, свързано с
експлоатацията на доставеното оборудване и ще пре~ст:ави ръководство за
експлоатация за същата на български език. (;:).

( iГ\
Управител: ~ ..\Slk) .

'-., /Димитър Илчев/13.12.2016 г.
гр. София
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Образец 1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКАТА

ЕВРОМАРКЕТ -БРД ООД

ОТНОСНО:
Участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Доставка на специализирана техника - нови комбинирани багер-товарачи и колесни
челни товарачи, за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Пловдив
След запознаване с документацията за участие в публично състезание за възлагане

на обществена поръчка за доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на нови
комбинирани багер-товарачи и колесни челни товарачи, в качеството си на Изпълнител,
предлагам да изпълним поръчката при следните условия:

1. Технически характеристики:
Таблица 1.

Изисквания на Възложителя за комбиниран багер-товарач Предложение

Технически характеристики
1 Двигател: дизелов, 4-цилиндров, работен обем минимум Двигател: дизелов, 4-

4400 см', редови, водно охлаждане и турбокомпресорно цилиндров, работен обем 4400
свръхпълнене, стандарт минимум TIER IПВ см', редови, водно охлаждане и

турбокомпресорно
свръхпълнене,стандарт
TIER ПIВ

2 Мощност на двигателя: минимум 1ОО k.c. Мощност на двигателя:
100 k.c.

3 Максимален въртящ момент: минимум 430 Nm Максимален въртящ
момент: 450 Nm

4 Максимална скорост на движение: минимум 40 км/ч Максимална скорост на
движение: 40 км/ч

5 Скоростна кутия: автоматична, минимум 6 предни и 3 Скоростна кутия:
задни предавки автоматична, 6 предни и 3

задни предавки

6 Задвижване: 4х4, висока проходимост Задвижване:4х4,висока
проходимост

7 Кормилна уредба: с хидравличен усилвател Кормилна уредба: с
хидравличен усилвател

8 Мостове: усилени, окомплектовани със система за Мостове: усилени,
намаляване на приплъзването, тип LSD окомплектовани със система за

намаляване на приплъзването,
тип LSD

9 Хидравлична система: Хидравлична система:
- дебит - минимум 140 л/мин; - дебит -147 л/мин;
_допълнителна хидравлична линия изведена на - допълнителна хидравлична

копаещата стрела линия изведена на копаещата
стрела /7А-

~W\zp
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10 Ел.система:
- 12 У;
- минимум 2 предни и 2 задни светлини
- фарове, стопове, мигачи, звуков сигнал при заден ход,
сигнал при авария на някой от важните работни агрегати
- стандартно изпълнение

Спирачки: многодискови в
маслена баня

11 Спирачки: многодискови в маслена баня

Ел.система:
- 12 У;
- 2 предни и 2 задни светлини
- фарове, стопове, мигачи,
звуков сигнал при заден ход,
сигнал при авария на някой от
важните работни агрегати
- стандЩ2ТНОизпълнение

Уредба на челния товарач:
Повдигащи рамена с два
хидроцилиндъра - стандартно
изпълнение;
Възможност за автоматично
позициониране на кофата при
загребване - стандартно
изпълнение;
Товарна кофа-
многофункционална, тип ,,4 в
1";
Обем на коша-1.l куб.м.;
Височина на изсипване при
максимален ъгъл на завъртане
на кофата до пина -3461 мм;
Височина на изиспване при
максимален ъгъл на завъртане
до ръба на кофата -2613 мм;
Ъгъл на завъртане при
максимална височина -
минимум 47.з0
Товароподемност при
максимална височина -3170

12 Уредба на челния товарач:
Повдигащи рамена с два хидроцилиндъра - стандартно
изпълнение;
Възможност за автоматично позициониране на кофата
при загребване - стандартно изпълнение;
Товарна кофа - многофункционална, тип ,,4 в 1";
Обем на коша - минимум 1 куб.м.;
Височина на изсипване при максимален ъгъл на
завъртане на кофата до пина - минимум 3400 мм;
Височина на изиспване при максимален ъгъл на
завъртане до ръба на кофата - минимум 2600 мм;
Ъгъл на завъртане при максимална височина - минимум
450
Товароподемност при максимална височина - минимум
3100 кг.;
Сила на копаене - минимум 60 KN;

KN;
13 Багерна уредба:

Тип на стрелата - стандартно изпълнение, багерна
конструкция и профил с телескопично удължение;
Стандартна багерна кофа със зъби с ширина - минимум
600 мм (±3%)
Дълбочина на копаене - минимум 5600 мм;
Максимална височина на разтоварване - не по-малко от
4700 мм;
Сила на копаене на багерната кофа - минимум 60 KN;
Напречно изместване на багерната стрела - стандартно
изпълнение;

кг.;
Сила на копаене - минимум 72

Багерна уредба:
Тип на стрелата - стандартно
изпълнение,багерна
конструкция и профил с
телескопично удължение;
Стандартна багерна кофа със
зъби с ширина - 600 мм (±3%)
Дълбочина на копаене -
5627 мм;
Максимална височина на
разтоварване -4735 мм;
Сила на копаене на багерната
кофа - минимум 63 KN;

Напречно изместване на
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багер ната стрела - стандартно
изпълнение;

14 Гуми: размер предни - min 20" и задни min 28" Гуми: размер предни -20" и
задни 28"

15 Кабина: кабината да е с конструкция и сигурност ROPS Кабина: кабината с
и FOPS; конструкция и сигурност
Врати за достъп - 2 броя - лява и дясна; ROPS и FOPS;
Отопление и вентилация - стандартно изпълнение; Врати за достъп - 2 броя - лява
Седалка с предпазен колан -- стандартно изпълнение с и дясна;
регулация; Отопление и вентилация -
Пулт за управление; стандартно изпълнение;
Чистачки на задно и предно стъкло; Седалка с предпазен колан -
Шумаизолация, съгласно стандартите на ЕС и стандартно изпълнение с
сертификация СЕ; регулация;
Предни и задни калници; Пулт за управление;
Два броя външни огледала за обратно виждане - ляво и Чистачки на задно и предно
дясно; стъкло;

Шумаизолация,
стандартите на
сертификация СЕ;
Предни и задни калници;
Два броя външни огледала за
обратно виждане - ляво и
дясно;

съгласно
ЕС и

16 Капацитет на горивния резервоар: минимум 150 л Капацитет на горивния
резервоар: 150 л

17 Тегло - минимум 9300 кг Тегло -9375 кг

18 Други технически изисквания:
Комплект инструменти за ежедневно сервизно
обслужване;
Инструкция за експлоатация на български език;
Каталог на резервните части

Други технически
изисквания:
Комплект инструменти за
ежедневно сервизно
обслужване;
Инструкция за експлоатация на
български език;
Каталог на резервните части
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Изисквания на Възложителя за колесен челен товарач Предложение
Технически характеристики

1 Двигател: дизелов, 4-цилиндров, работен обем минимум Двигател: дизелов, 4-
3300 см ', редови, водно охлаждане и турбокомпресорно цилиндров, работен обем 3300
свръхпълнене, стандарт минимум ТIER IIIB 3см , редови, водно охлаждане

и турбокомпресорно
свръхпълнене,стандарт
ТIER IIIВ

2 Мощност на двигателя: минимум 85 k.c. Мощност на двигателя:
минимум 88,5 k.c.

3 Максимален въртящ момент: минимум 300 Nm Максимален въртящ
момент: 320 Nm

4 Максимална скорост на движение: не повече от 30 км/ч Максимална скорост на
движение: 30 км/ч

5 Скоростна кутия: хидростатична трансмисия Скоростна кутия:
хидростатична трансмисия

6 Задвижване: 4х4, хидростатично, управление на Задвижване: 4х4,
завиването с шарнирна връзка; хидростатично, управление н•..

завиването с шарнирна
връзка;

7 Кормилна уредба: с хидравличен усилвател Кормилна уредба: с
хидравличен усилвател

8 Мостове: усилени, окомплектовани със система за Мостове: усилени,
намаляване на приплъзването, тип LSD окомплектовани със система

за намаляване на
приплъзването, тип LSD

9 Хидравлична система: Хидравлична система:
- дебит - минимум 70 л/мин; - дебит - 75 л/мин;

10 Ел.система: Ел.система:
- 12 У; - 12 У;
- минимум 2 предни и 2 задни светлини - 2 предни и 2задни светлини
- фарове, стопове, мигачи, сигнал при авария на някой от - фарове, стопове, мигачи,
важните работни агрегати - стандартно изпълнение сигнал при авария на някой от

важните работни агрегати --

стандартно изпълнение
11 Спирачки: многодискови в маслена баня Спирачки: многодискови в

маслена баня
12 Уредба на челния товарач: Уредба на челния товарач:

Повдигащи рамена с два хидроцилиндъра - стандартно Повдигащи рамена с два
изпълнение; хидроцилиндъра - стандартно
Възможност за автоматично позициониране на кофата при изпълнение;
загребване - стандартно изпълнение; Възможност за автоматично
Товарна кофа с обем - минимум 1,5 куб.м.; позициониране на кофата при
Статичен товар на преобръщане при изправено положение загребване--стандартно
--минимум 5600 кг; изпълнение;
Статичен товар на преобръщане при пълна артикулация - Товарна кофа с обем-
минимум 4800 кг; 1,5 куб.м.;
Височина на изсипване при максимален ъгъл на завъртане Статичен товар на
на кофата до пина - минимум 3500 мм; преобръщане при изправено
Товарна височина при максимален ъгъл на завъртане на положение - 5690 кг;
кофата - минимум 31оо мм; Статичен товар на
Копаещо усилие - минимум 65 KN; преобръщане при пълна



Работен досег на товарачната кофа - минимум 950 мм;
Вкопаване на товарачната кофа - минимум 120 мм;

артикулация - 4840 кг;
Височина на изсипване при
максимален ъгъл на завъртане
на кофата до пина -3540 мм;
Товарна височина при
максимален ъгъл на завъртане
на кофата -31 ООмм;
Копаещо усилие -69,2 KN;
Работен досег на товарачната
кофа - 965 мм;
Вкопаване на товарачната
кофа - 125мм;

13 Кабина: кабината да е с конструкция и сигурност ROPS и
FOPS;
Врати за достъп - 2 броя - лява и дясна;
Отопление - стандартно изпълнение;
Седалка - стандартно изпълнение с регулация;
Пулт за управление;
Два броя външни огледала за обратно виждане - ляво и
дясно;

Кабина: кабината е с
конструкция и сигурност
RОРSиFОРS;
Врати за достъп - 2 броя -
лява и дясна;
Отопление - стандартно
изпълнение;
Седалка - стандартно
изпълнение с регулация;
Пулт за управление;
Два броя външни огледала за
обратно виждане - ляво и
дясно;

14 Тегло - минимум 6900 кг Тегло - 6995 кг
Други технически
изисквания:
Комплект инструменти за
ежедневно сервизно
обслужване;
Инструкция за експлоатация
на български език;
Каталог на резервните части

15 Други технически изисквания:
Комплект инструменти за ежедневно сервизно
обслужване;
Инструкция за експлоатация на български език;
Каталог на резервните части

2. Прилагам следните документи:
- Гаранционни условия от производителя - ксерокопие, заверено с подпис, печат и

"Вярно с оригинала"
Гаранционен срок за оферираното оборудване: 12 (дванадесет) месеца или 1500

(хиляда и петстотин) моточаса;
- Декларация от представляващия участника, че предлаганата специализирана

техника е нова и неупотребявана;
3. Срок на доставка - 20 /двадесет/ работни дни след писмена заявка от Възложителя

(не по-дълъг от 30).

в случай на приемане на нашата оферта ние сме съгласни да представим за
качествено изпълнение на договора банкова гаранция или паричен депозит, или
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя, валидна до приключването му, на стойност 1 (един) О/о от стойността на
договора, при условията на чл. 111 от ЗаП. Общата стойност на договора се изчи
на база преллагана', eHag/
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Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 6 (шест) месеца (но не по-
малко от упоменатото в Обявлението) от датата на подаване на офертите и ще остане обвързващо
за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичането на този срок.

Декларирам, че сме запознати с условията, отразени в документацията за участие в
публичното състезание, приемаме ги напълно и се задължаваме ра);и спазваме.
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