Техническа спецификация
Доставка, монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на 2
бр. машини за дуплексно сканиране
Предназначение
Машините служат за двустранно цветно сканиране на вестници с цел клипинг, като се
предвижда използването на 1 машина в гр. София и 1 машина в гр. Пловдив.
Оборудването следва да е от професионален клас, да е проектирано за производство на клипинг
и да осигурява висока степен на надеждност и удобство на работа.
Целта от въвеждането на оборудването е постигането на максимална степен на автоматизация.
Доставчикът трябва да достави две идентични машини – по една в гр. София и гр.
Пловдив.

Параметри и изисквания за всяка от машините:
Широчина на сканиране – 210 mm – 915 mm или по-добра;
Под по-добра широчина на сканиране се разбира възможност за сканиране на по-голям диапазон
на широчина на документи, т.е. под 210 мм. и/или над 915 мм.
Скорост на сканиране при 300 dpi цветно или черно-бяло - над 500 стр. на час;
Осигурена система за контрол на скенера и оптимизатор на изображението;
Работа с множество файлови формати;
Осигурена стойка на монитора;
Осигурена мин. 1 бр. работна маса.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Машините за дуплексно сканиране трябва да бъдат обект на гаранционно обслужване и да бъдат
придружени със съответните удостоверяващи документи.
Задължително е гаранционното обслужване да включва обслужване на място и да е с
гаранционен срок не по-кратък от 24 месеца считано от датата на подписване на двустранни
финални приемо-предавателни протоколи за всяка от машините след доставка, изпитване и
въвеждане в експлоатация.
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УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА, МОНТИРАНЕ И ПЪРВОНАЧАЛНО
ИЗПИТВАНЕ
Доставката, монтажът, тестовете и пускането в експлоатация трябва да се извършат в рамките на
365 дни след сключване на договор, но не по-късно от срока за изпълнение на ДБФП.
Доставчикът следва да достави, монтира и пусне в експлоатация по една машина в предоставени
от фирмата-възложител помещения в гр. София и гр. Пловдив.
Доставчикът следва да проведе първоначално изпитване в продължение на 2 работни дни. След
успешно проведени двудневни тестове страните подписват двустранен приемо-предавателен
протокол за проведени тестове.
Доставчикът задължително трябва да проведе най-малко еднодневно обучение на персонал и на
място, определени от възложителя.
Доставчикът трябва да предостави техническа спецификация и гаранционни карти за всяка от
машините за дуплексно сканиране на електронен или хартиен носител, на български или на
английски език.
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