
l ..,нфрамат 1 
ПрилоЖение 1 

Оценка на подадените оферти от участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

" Дос т ав ка , монт а ж  и във еждане в експлоатация на оборудване за лабора тори я з а  пробапод готов ка н а  м ет ал ог р а ф ски 

об р аз ци " 

във връзка с изпълнението на проект ИНФРАМАТ {Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови 

материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и етнографски) от 

Националната пътна карта за научна инфраструктура)- договор ДО1-284/18.12.2019 финансиран от Министерство на образованието и 

науката 

1. Съответствие на минималните технически характеристики и функционалности за конфигурациите, nредлагани от участниците 

Таблица 1 Съответствие на минималните технически характеристики и функционалности, съгласно техническото nредложение на "Трокуттестгруп 

България " ООД. 

Минимални технически характеристики и Минимални технически характеристики и функционалности за конфигурацията, която се 
функционалности изискани от възложителя пред.лаrа от участника 

Съответствие на техническото 

N!! 
Оnисание, съгласно техническата сnецификация Описание на вида и характеристиките, npeAJ1araни задание и точното място, където 

на възложителя от участника (когато е приложимо) виды и характеристиките се 

установяват 

1 2 3 4 

1 Автоматична отрезна машина Автоматична машина за рязане м одел Brillant 220 Съответства 
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1.1 Контролът на уnражненото усилие между диска 
и образеца да бъде осъществяван автоматично 
посредством скоростта на рязане и/или 
оборотите; 

1.2 Машината трябва да може да реже с дискове от 
кубичен борен нитрид, корунд и диамант; 

1.3 Машината трябва да има собств ен плот/ масичка 
за nоставяне на образци и менгеме з а  тяхното 
бързо захващане; 

1.4 Максималните размери на обекта на рязане да 
бъдат не по-малки от 25х25х25 мм. 

1.5 Трябва да може да реже различни видове 
керамики композитни материали, минерали, 
скали, метали и електронни компоненти. 

Автоматична У-ос с ход 80 мм (в зависимост от 
размера на диска) Кат. Номер М1890000 

Контролът на упражненото усилие между диска и 
образеца се осъществява автоматично посредством 
скоростта на рязане и оборотите; 

Машината може да реже с дискове от кубичен 
борен нитрид, корунд и диамант; 

Машината има собствена маса за поставяне на 
образци (Т-елат) и менгеме за тяхното бързо 
захващане; 

Максималният капацитет на рязане е образци с 
диаметър 75 мм (при диск 8"). 
За продълговати образци камерата на машината 
има отвори, позволяващи nоставяне на образци с 
диаметър до 70 мм 

Машината е подходяща за рязане различни видове 
материали: керамики, композити, минерали, скали, 
метали и електрон ни комnоненти.; 

IJ�tнфраматl 
httg_s:/ /wW\OJ .gatm .comLQroductsLc 
ut-off-machinesLbenchtoQLbri llant· 
220Lfunction- featuresL 

Стр. от ТП (23-25, 27 BG / 41-43, 
45 EN) Стр. от кат. 10 -12.14 

Съответства 
Стр. от тn {23-25, 27 BG 1 41-
43,45 EN) Стр. от кат. 10-12_14 

Съответства 
Стр. от ТП (23-24 BG / 41-42 EN) 
Стр. от кат. Консумативи 10-11 

Съответств а 
Стр. от ТП ( 25, 27 BG / 43, 45 EN) 
Стр. от кат. 12,14 

Съответства 
Стр. от ТП ( 23-27 BG / 41-45 EN) 
Стр. от кат. 10-14 

Съответств а 
Стр. от ТП (61, 62 BG / 79, 80 EN} 
Стр. от кат. Консумативи 10-11 
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I J1нфрамат l 
1. 6 Машината трябва да има автоматично Рециркула ционна система за охлаждане с обем на Съответства 

циркулациоина охлаждане на образеца по резервоара 15 л итра и контролирана от режещата Стр. от ТП (26 В G / 4  4 EN )  Стр. от 
време на рязане и нужното за това оборудване машина. кат. 13 
да бъде доставено с нея; 

1.7 Ако са нужни допълнителни технически средства Маши ната се доставя с всички необходими Съответства 
за обезnечава не на работата на машината те свързващи елементи и технически средства, 
трябва да бъдат включени в доставката; необходими за нейното функциониране - адаnтери, 

кабели, маркучи и т.н. 

1.8 Минимална мощност на двигателя за рязане- Мощност на двигателя за рязане 0.75 kW Съответства 
0.5 kW; Стр. от ТП (27 BG / 45 EN) Стр. от 

кат. 14 

1.9 Максима л ните обороти да бъдат не no- малко Максималните обороти са 5000 rpm Съответства 
от ЗООО rpm; Стр. от ТП (27 BG / 45  EN)  Стр. от 

кат. 1 4  

1.10 Да nозволява избор на nоне две стойности на Скоростта е променлива и варира от 300 до 5000 Съответства 
обороти; rpm със стъпка от 100 rpm Стр. от ТП (27 BG / 45 EN) Стр. от 

кат. 14 

1. 11 Машината да бъде окомnлектована с минимум Машината и предложените аксесоа ри са Съответства 
следн ите съвместими консумативи,: съвместими с машината и консумат и вите, обект на https:/ /www .qatm.com/products/ 

текущата конфигурация: cut-off-machines/consumables/ 
order-data-quote- request/ 

(а) поне 1 броИ универсален диск с диамантен Диамантен режещ диск за прецизни машини, О 200 Съответства 
абразив мм, Дебелина 1,0 мм, Размер на дорника 12,7 мм (1 Стр. от ТП {61 BG / 79 EN)  Стр. от 

бр.), За универсално приложение кат. Консумативи 10 
Кат. Номер 95015121 

Договор ДО1-284/17.12.2019 ИНФРАМАТ.,Ро3пределено инфраструктуро от центрове 30 производство и изследване но нови материали и техните приложения 30 консервация, 
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(б) поне 1 брой. диск от кубичен борен нитрид 

(в) nоне 5 броя корундави дискове с дебелина на 
диска над 1 мм 

(r) поне 5 броя корундави дискове с дебелина н а  
диска nод 1 мм 

(д) поне 5 броя фи лтри за циркулациоината 
охлаждаща система 

(е} антикорозионни и охлаждащи добавки или 
готова течност за първоначално зарежда не и 
работа на машината 

Режещ диск CBN за прецизни машини 
О 200 мм, Дебелина 0,5 мм, Размер на дорника 12,7 
мм (1 бр.), За комnозити и твърди материали 
Кат. Номер 92006419 

Корундов режещ диск за прецизни машини, О 200 
мм, Дебелина 1,5 мм, Размер на дорника 12,7 мм (5 
бр. в оп.), 
Едрозърнест, за универсално приложение, за 
материали с по-ниска твърдост и зашлифовани 
проби 
Кат. Номер 92004155 

Корундов режещ диск за прецизни машини, О 150 
мм, Дебелина 0.45 мм, Размер на дорника 12,7 мм 
(5  бр. в on.) 
Финозърнест, за универсално приложение, за 
материали с по-висока твърдост 
Кат. Номер 92002769 

Филтри за рециркулираща система от 15 литра, 5 
броя 
Кат. Номер 95014816 

Охлаждаща течност ATM-CooiCut, щадяща околната 
среда и nотребителя, без масло, бор, нитрид и 
формалдехид - туба 1 литър 

l 1!4нфрамат 1 
Съответства 

Стр. от ТП (62 BG / 80 EN) Стр. от 
кат. Консумативи 11 

Съответства 
Стр. отТП (61 В G /7 9 Е N)  Стр. от 
кат. Консумативи 10 

- -------1 
Съответства 

Стр. от ТП (61 BG / 79 EN) Стр. от 
кат. Консумативи 10 

Съответства 
https:/ /www .qatm .com/Drodiicts/ 
cut-off-machines/consumaЫes/ 
order-data-quote-request/#no
З05 

Съответства 
Стр. отТП (бЗ BG / 81 EN) Стр. от 
кат. Консумативи 15 

ДоговорДО1-284/17.12.2019 ИНФРАМАТ "Разпределено инфраструктуро от центроге за производство и изследване но нови материали и техните приложения за нонсерво ция, 
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\J1нфраматJ 
Подходя ща за стомана, чуrун, леки и цветни метали, 
стъ кло и керамика , ком позити . 
Добри антикорозион ни  защитни и режещи своИства 
Кат. Номер 95004145  

2.0 Оборудване за студено заливане на шлифове. Инфилтрацио нно (импрегниращо) устро йство за Съответства 
студено зашлифоване на образци (изливане и https:/ /www.qatm.com/ products/ 
втвърдяване) с помощта на вакуум (включително hot-mounting-
ексикатор с механична д ръжка за дозиране и presses/consumaЬies/order-data-
вакуумна помnа, въртящ се диск) quote-request/ 
Кат. Номер М6500001 Стр. от ТП (40, 65 BG /58, 83 EN) 

Стр. от кат. 153 
Стр. от кат. Консумативи 22 

2.1 С машината за студено заливане на шлифове Машината е подходяща за получаване на nроби с Съответства 
трябва да бъдат получавани заготовки с диаметър до 50 мм Стр. от ТП (40, 65 BG /58, 83 EN) 
диаметри 25мм, 32 мм и 40 мм . Стр. от кат. 153 

Стр. от кат. Консумативи 22 

2.2 Провежданите в нея операции по заливане на Максимален каnацитет на nробите 8 броя с Съответства 
образците трябва да бъдат извършвани във диаметър 50 мм ( 9 броя с диаметър 40 мм) Стр. от ТП (40, 65 BG /58, 83 EN) 
вакуум за nовече от два образеца Стр. от кат. 153 
едновременно. Стр. от кат. Консумативи 22 

2.3 Ако за функционирането на машината за студено В стандартната окомnлектовка е включена ва куум Съответства 
заливане на шлифове са необходим и помпа, както и необходимите свързващи елементи. Стр. от ТП {40, 65 BG /58, 83 EN) 
компресори и/или вакуум nомпи и/или други Кат. Номер - неnриложимо Стр. от кат. 153 

Стр. от кат. Консумативи 22 

Договор Д01-284/17.12.2019 ИНФРАМАТ пРозпределено инфраструктуро от центрове зо производство и изследване но нови материали и техните приложения зо консервация, 
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l1-1нфраматl 
необходими компоненти, те трябва да бъдат 
включени в доставката. 

Комплекти за отливки за смола за студено Смола - Метакрилат за студено заливане, КЕМ 15 Съответства 
заливане- с епоксидна с мола, с а крил на смола Plus син, непрозрачен. Комплект КЕМ 15 плюс, прах, Стр. от ТП (65-68 BG / 83-86 EN) 

за минимум 100 образци; син, непрозрачен, 1 кг и КЕМ 15 плюс, течност, 500 Стр. от кат. Консумативи 22 - 25 
мл 
Кат. Номер 95012019 
Смола (Тетрахидрофурфурил-2-метакрилат) за 
студено заливане без съдържание на ММА, КЕМ 60, 
червен. Комплект КЕМ 60, прах, червен, 1 кг и КЕМ 
60, течност, 500 мл 
Кат. Номер 95014004 
Епоксидна смола КЕМ 90. Комплект смола КЕМ 90, 

2.4 500 мл и втвърдител КЕМ 90, 250 мл . 

Кат. Номер 92002484 и 92002485 

Чаши за смесване на смолите за многократна и 180 чаши за еднократна употреба+ 80 бъркалки+ 4 Съответства 
еднократна употреба; дозиращи лъжици Стр. от ТП ( 65-68 BG / 83-86 EN)) 

Кат. Номер 95012019 + 95014004 + 92001715 Стр. от кат. Консумативи 22 - 25 
Силиконова чаша за смесване, многократна 
употреба, 1 бр. 
Кат. Номер 92004360 

Контейнери за монтаж, съответстващи на всеки Форми (контейнери) за монтаж PTFE кръгли, 2 броя Съответства 
размер шлиф (25 мм, 32 мм и 40 мм) от вид. Стр. от ТП (68 В G /8 6 EN) Стр. от 

Размери: О 25 mm / Н 23 mm, О 32 mm 1 Н 25 mm" О кат. Консумативи 25 
40 mm / Н ЗOmm 

1 2.6 Кат. Номера 92002513, 92002515 и 92002517 

---------- ----------------------------------- ------------------------------------------------ ------------------------
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��нфраматl 
2.7 Метални клиnсове за nридържане на Пластмасова клиnсове за nодравняване на тънки Съответства 

елементите nри заливане в смолите - 100 бр nроби във форма, nрозрачна, 100 бр. в Стр. от ТП (68 BG 1 86 EN) Стр. от 
оп. кат. Консумативи 25 
Кат. Номер 92002662 

3. 0 Система за шлайфане и nолиране Машина за nолиране и шлифоване модел Saphir 250 Съответства 
А1 Есо http_s:LLwww .gatm .comLp_roductsL 

grinding- QOiishing-
etchingLautomatic�rinder-
p_o l isher Lsa Qh i r-250-a l-
ecoLfunction- featuresL 

3. 1 Машината за шлайфане и nолиране трябва да Машината е десктоn модел т.е. за nоставяне върху Съответства 
бъде лабораторен тиn за nоставяне върху nлот; работен nлот Стр. от ТП {31-34 BG 1 49-52 EN) 

Стр. от кат. 95,104-106 

3. 2 Диаметър на диска между 200 mm и 250 mm; Машината е съвместима с работни дискове с Съответства 
размер 200 и 250 мм. nредлага се модел с работен Стр. отТП (31-34 BG 1 49-52 EN) 
диск 200 мм Стр. от кат. 95,104-106 
Кат. Номер ZS631002 

3.3 Регулируеми обороти на въртене до най-малко Оборотите на въртене на диска са регулируеми и са Съответства 
500 rpm; ЗО- бОО rpm Стр. от ТП (34 BG 1 52 EN) Стр. от 

кат. 106 

3.4 Машината трябва да работи в автоматичен и Машината може да работи както в ръчен, така и в Съответства 
ръчен режим; автоматичен режим Стр. от ТП (31-34 BG 1 49-52 EN) 

Стр. от кат. 95,104-106 

Договор ДОl-284/17.12.2019 ИНФРАМАТ иРазпределено инфраструктуро от центрове зо производство и изследване но нови материали и техните приложения зо консервация, 

достьп и е-сьхронение на артефакти (археологически и етнографски) .. 

7 от 26 



l.,нфрамат 1 
3 .5 По време на работа трябва да се използват Машината е съвместима с последните иновации в Съответства 

съвременни консумативи - шкурки с адхезионно консумативите - ш курки и платна с адхезийно Стр. от ТП {37 BG/ 55 EN) Стр. от 
прикрепване, метални дискове с магнитно закрепване, магнитни системи с метални дискове кат. 121 
прикрепва не, текстилни шайби за полиране и (платна, диамантни дискове и др.) 

др. 

3.6 Машината да работи с размери на шл ифовете 25 Държач за индивидуална сила с 5 броя гнезда за  Съответства 
мм, 32 мм и 40 мм; образци с диаметър 40 мм Стр. от ТП {32-34, 38 BG / 50-52, 

Кат. Номер Z5400336 56 EN) Стр. от кат. 104-106_122 
Преходници към образци с диаметър 25 и 32 мм, к-т 
от по 5 броя 
Кат. Номер 05400304 и 05400302 

-

3.7 Бремето на обработка и оборотите на шлайфане Времето за шлифоване/ полиране и оборотите на Съответстt!а 
и полиране трябва да са регулируеми въртене са реrулируеми Стр. от ТП (32-34 BG / 50-52 EN) 

Стр. от кат. 104-106 

3.8 Машината трябва да има електронен модул за Машината разполага с електронен модул за Съответства 
управление с предварител но вградени програми управление посредством 4,3" LCD дисплей. Стр. от ТП {32-34 BG /50-52 EN) 
за обработка на най-често срещаните по вид Машината съдържа предварително заnаметени Стр. от кат. 104-106 
материали и възможност за създаване и nрограми за шлифоване и полиране на най-често 
запазване на нови програми; срещаните видове материали. Софтуерът има 

възможност за  създаване на нови n рограми и 
тяхното заnа метява не - до 200 nрограми създадени 
от nотребителя в за висимост от специфичните му 
необходими условия за nроцесите на  полиране и 
шлифоване 

Договор ДО1-284/17.12.2019 ИНФРАМАТ. Разпределено инфраструктура от центрове зо производство и изследване но нови материали и техните приложения зо консервация, 
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J�оiнфраматJ 
3.9 Машината трябва да може да работи и само с 1 Машината се доставя с държач за индивидуална Съответства 

образец . сила т.е. може да работи както с 1 образец, така и Стр. от ТП (32-34, 38 BG / 5о-52, 
със заnълнени всички или няколко места 56 EN) Стр. от кат. 104-106,122 

3. 10 Машинатt� трябва да има система зд охлt�ждане Машината разnолага със система за охлаждане с Съот ветства 
на лробата в ода на nробите Стр. от ТП (32-34 BG / 50-52 EN} 

Стр. от кат. 104-106 

3 . 1 1  Сnецифични изисквания към главата за Съответства 
шлифоване/ nолиране: Стр. от ТП {32-34 BG / 50-52 EN) 

Стр. от кат. 104-106 

(а) регулируеми обороти на въртене до най- Оборотите на въртене са регулируеми и са в Съответства 
малко 150 грm; рамките ЗО до 160 грm Стр. от ТП {32-34 BG / 50-52 EN) 

Стр. от кат. 104-106 

(б) държател Зд nроби с размери между 25, 32 и Държал за индивидуална сила с 5 броя гнезда за Съответства 
40mm; образци с диаметър 40 мм Стр. от ТП (32-34, 38 BG / 50-52, 

Кат. Номер Z5400336 56 EN) Стр. от кат. 104-106,122 
Преходници към образци с диаметър 25 и 32 мм, к-т 
от no 5 броя 
Кат. Номер 05400304 и 05400302 

(в) максимален брой гнезда между 3 и 6; Държал за индив идуална сила с 5 броя гнезда Кат. Съ ответства 
Номер Z5400336 Стр. от тn {32-34, 38 BG 1 5о-52, 

56 EN) Стр. от кат. 104-106,122 

3. 12 Размерите на заготовките на машините за Размерите на аксесоарите (заготовките) за заливане Съответства 
заливане и за шлифоване и nолиране трябва да (форми) и шлифоване (размери на гнездата за Стр. от ТП (38, 68 BG / 56, 86 EN) 
са съгласувани; образци) са съгласувани Стр. от кат. 122 

Стр. от кат. Консумативи  25 
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\..,нфрамат 1 
3.13 Адаптивен диск (nодходящ за адхезивни и Носещдиск с адхезиен гръб, двустранен, О 200 мм с Съответства 

магнитни системи) за закреnване на шкурките; трайно сцеnление от двете страни, за многократна Стр. от Tn (70 BG/ 88 EN) Стр. от 
уnотреба. Подходящ за всички фиксиращи системи кат. Консумативи 40 
(стандартни, магнитни). Без остатъци от лепило 
Кат. Номер 95003781 

3.14 Пет вида SiC шкурки за шлифоване - Р320, Р500, Шкурки от силициев карбид със следните едрини Съответства 
Р800, Р1200 и Р2500, по 100 броя от всеки вид; Р320, Р500, Р800, Р1200 и Р2500, с адхезиен фолиев Стр. от ТП (71 BG / 89 EN) Стр. от 

гръб, О 200 мм, no 100 броя в опаковка. кат. Консумативи 41 
Кат. Номера 95011902, 95011904, 95011906, 
95011908 и 95011909 

3.15 Три вида текстилни шайби за финално nолиране Платно за полиране PHI, О 200 мм, самозалепващо Съответства 
(средно твърди, меки и меки с повишена се, 5 бр./Оn., средно твърд химиотекстилен nлат Стр. от ТП (76-78 BG / 94-96 EN) 
химическа устойчивост) - минимум no 5 бр. от Кат. Номер 92005678 Стр. от кат. Консумативи 62-64 
всеки вид; Платно з а  полиране ЮТА, О 200 мм, самозалепващо 

се, 5 бр./Оn., късо вла кно, меко синтетично nлатно 
Ка�Ном ер 95002393 
Платно за nолиране ОМ EGA, О 200 мм, 
самозалеnващо се, 5 бр./оn ., меко синтетично 
nлатно (устойчиво на химикали) 
Кат. Номер 92002562 

3.16 Носещи диско ве за текстилни шайби за финално Носещи диско ве за nлатна за полиране, О 200 mm, 5 Съответства 
nолиране; броя Стр. от ТП (78 BG / 96 EN} Стр. от 

Кат. Номер 05610121 кат. Консумативи б4 

3.17 Ултра полиращи сусnензии - 0.6 микро на, 0.3 Ултра nолиращи сусnенз ии: Съответства 
микрона, О.Об микрона, ми нимум по 1 литър; Сусnензия за фино nолиране Eposal  (А1203, Стр. от ТП (75 BG / 93 EN) Стр. от 

сусnензия Soi-Gel), размер О,Об pm, 1 литър кат. Ко нсумативи 59 
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\..,нфрамат \ 
Алуминиева сусnензия, 0,6 pm, 1 литър 

3.18 Диамантени полиращи сусnензии 1, 3 и 6 Диамантни суспензии за полиране, моно кристални, Съответства 
микрона, минимум по 1 литър; на водна основа, 1, 3 и 6 pm, по 1 литър Стр. от Т П  (73 BG 1 91 EN) Стр. от 

Кат. Номер 92004791, 92004792 и 92004793 кат. Консумати ви 53 

3.19 Разредител за диамантни суспензии (лубрикант) Лубрикант, 1 литър Кат. Номер 92005509 Съответства 
- не по-малко от 1 литър Стр. от ТП (74 BG 192 EN) Стр. от 

кат. Консумативи 58 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕJ -р Драгомир Младенов Тачев 

ЧЛЕНОВЕ: -р Богдан Ставрев Рангелов 

Чл. ЗSaJ ал.З ЗОП вр. ЗЗЛД 

-р Георги Вячесла вович А вдеев 

нка Христо ва Андреева 

я Косева Цекова 
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Таблица 2 Съответствие на ми нималните тех нически характеристики и функцио налности, съгласно техническото предпажение на С.Е.М. 

Технолъджийс ЕООД. 

Минимални технически характеристики и Минимални технически характеристики и функцио налности за конфигурацията, която се предлага 

функционалности изискани от възложителя от участника 

N!! Описание, съгласно техническата Описание на вида и характеристиките Съответствие на техническото задание и точното място, 

спецификация на възложителя предлагани от участника (когато е където видът и характеристиките се установяват 

приложимо) 

1 2 3 4 

1.0 Автоматична отрезна машина Автоматична отрезна машина модел Съответства 
Secotom-6 htt11s:/ /www .struers.comLenL ProductsLCutting/Cutting-

egui11ment[Secotom 
1.1 Контролът на упражненото усилие между Контролът на уnражненото усилие Не съответства. 

диск а  и образеца да бъде осъществяван между диска и образеца се Optifeed не е налично за n редлаган ия модел Secotom-6 -
автоматично nосредством скоростта на осъществява автоматично стр. 14 от nосочената в хиnерлинка брошура. 
рязане и/или оборотите; посредством скоростта на рязане и https:/ /puЬi ications.stгuers. com/ brochures/enalish/secotom/? 

оборотите; ga =2.256905996.6654126.158789 9804-
319903414.1490279339&mae= 10 (Optifeed inte l l igent feed 
control to avoid motor over load) 

1.2 Маши ната трябва да може да реже с Машината може да реже с дискове от Съответства 
дискове от кубичен борен нитрид, корунд кубичен борен нитрид, корунд и h tt11s :/ 1 llUЬiications.struers.comL brochures/ ena 1 ish/ secotom/? 
и диамант; диамант; аа =2.256905996.6654126.158789 9804-

319903414. 1490279339&naae=18 
1.3 Машината трябва да има собствен Машината има собствен nлот/масичка Съответства 

nлот/масичка за nоставяне на образци и за поставяне на образци и мен геме за htt!2S:Ui1uЫi cat ions . st ruers.com/ brochures/enalish/se cotom/? 
менгеме за тяхното бързо захващане; тяхното аа=2.256905996.6654126.158789 9804-

бързо захващане; 319903414 .1490279339&oaae=l 
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1.4 Максималните размери на обекта на Максималните размери на обекта на 
рязане да бъдат не nо-малки от 2Sx2Sx25 рязане са не nо-малки от 2Sx25x25 мм. 

мм. 

1.5 Трябва да може да реже различ н и  в идове Трябва да може да реже различни 
керамики, комnозитни материали, видове керамики, комnозитни 
минерали, скали, метали и електронни материали, минерали, скали, метали и 
компоненти.; електронни комп01ненти.;  

1.6 Машината трябва да има автоматично Маши ната има автоматично 
циркулационно охлаждане на образеца циркулационно охлаждане на 
no време на рязане и нужното за това образеца по време на рязане и 
оборудване да бъде доставено с нея; нужното за това оборудване да бъде 

доставено с нея; 

1.7 Ако са нужни доnълнителни технически Всички доnълнителни технически 
средства за обезnечаване на работата н а  средства за обезnечаване на работата 
маши ната те трябва да бъд ат включени в на  маш ината ще бъдат включени в 
доставката; доставката; 

1.8 Минимална мощност на дв игателя за Мощност на двигателя за рязане - 0.8 
рязане - 0.5 kW; kW 

1.9 Максималните обороти да бъдат не по- Обороти на рязане 1,000 - 3,000 rpm 
малко от 3000 rpm ; 

J1-1нфрамат J 
Съответства 

https:/ /publications.struers.com/ brochures/enalish/secotom/? 
аа =2.215489296.6654126.158789 9804-319903414.14902793 
39&оаае=6 
https://puЫications. struers.com/ brochures/enalish/secotom/? 
аа =2.215489296.6654126.158789 9804-319903414.14902793 
39&оаае=14 

Съответства 
https:/ /puЬiications.struers.com/ broch u res/ english/secotom/? 
ga =2.215489296.6654126.158789 9804-
319903414. 1490279339&page=6#/ 

htt�s:Ll�ublications.struers.comL brochuresLeng lishLsecotomL? 
� =2.215489296.6654126.158789 9804-
319903414.1490279339&�age=10 
Build in recirculation cooling tank. 

Съответства 

Съответства 
htt�s:LL'QuЬiications.struers.comL brochuresLenglishLsecotomL? 
� =2.215489296.6654 126.158789 9804-
319903414.1490279339&Qage=14 

Съответства 
htt�s:/ /�uЫications.struers.comL brochuresLenglishLsecotomL? 
Е@ =2.215489296.6654126.158789 9804-
319903414.1490279339&�age=14 
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1. 10 Да позволява избор на nоне две Позволява избор на 20 (двадесет) 
стойности на обороти; стойности на обороти; 

1.1 1 Машината да бъде окомnлектована с Машината е окомnлектована с 
минимум след ните съвместими следн ите съвместими консумативи: 

консумативи,: 

(а) поне 1 брой универсален диск с 1 брой универсален диск с диамантен 
диамантен абразив абразив 

40000040 - CBN cut-off wh. воев. 
Resin bond.127xO .б m m  

(б )  nоне 1 брой диск от кубичен борен 1 брой диск от кубичен борен нитрид 
нитрид 4000 0038 - Di a. cut-off wh. MOD13. 

Metal Ь. hi .cone. 12.7x0. 4 m m  

(в)  nоне 5 броя корунда ви дискове с 5 броя корундави дискове с дебелина 
дебелина на диска над 1 мм на диска над 1 мм 

66252833405 180х1 .6х22.23, д46 Pack 
25 

11-iнфрамат J 
httDs:LL�uЫications.struers.com[ brochures[eng lish[secotom[? 
� =2 .215489296.6654126.158789 9804-
319903414.1490279339&�age=14 

Съответства 
httQs:I_LQuЬi icatio ns.struers.com[ catalogue[consumables-
english[? ga=2.248986240.6654126.1587899804-
319903414.1490279339&�age=20 
htt�s:/ /e-shoQ .st ruers.com[ US[E NLQroduc 
ts//Cutting[CBN%20cut-otf%20wheels[{40000040}.asQx? utm 
source=i�aQer&utm medium=Q roductlink&utm 
cam�aign=catalogue&utm content=eng lish1587899804-
319903414.1490279339 

Съответства 
https:/ /puЫications.struers.com/ cataloaue/consumaЬies-
enalish/? аа=2.248986240.6654 L26.1587899804-
319903414.1490279339&mae=20#/ https://e-shop.struers. 
com/US/EN/products/ /Cutting/Diamond%20cut-
off%20wheels/ 140000038).aspx9 utm sou rce ioaoer&utm 
medium=Droductlink&utm camoaian= cataloaue&utm 
content=englishus& аа=2 .218199838.6654126.1587899804-
319903414.1490279339 

Съответства 
http://www.brammer.eo.uk/Brochures/2015-
16%20Abrasives%20and%20Cutting%20Tools%20Section.pdf 
Стр. 10 
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l 1-1нфрамат 1 
(г) поне 5 броя корунда ви дискове с 5 броя корундави дискове с дебели на Съответства 
дебелина на диска под 1 мм на диска под 1 мм https :/ /puЫicatioп s.struers.com/ cata logue/ coпsumab les-

40000087 - Cut-off wh. ЗОА20, 200 mm enelish/? еа=2.248986240.6654126.1587899804-
х 0.8 mm, 5 pcs. 319903414.1490279339&оаае=16 

htt�s:[Le-shoQ.struers.com[US[EN[Qroductsl[Cutting[ 

A lumiпa%20cut-off%20wheel s/(40000087Y aspx?utm 
s ource=iDaoer& utm med ium=productlin k& utm ca moa ign=cata l 

ogue&utmconteпt=englishus&ea=2.211188242.6654126.15878 
99804-319903414.1490279339 

(д) поне 5 броя филтри за Вграден рециркулационен охлаждащ Съответства 
циркулационната охлаждаща система резервоар. Резервоарът има вътрешна htt�s:U�uЫications . struers.com/ brochures/eпg l ish/secotom/? 

преграда за задържане на най-едрите ga =2.215489296.6654126.158789 9804-
стружки 319903414.1490279339&mge= 10 

(е) антикорозионни и охлаждащи добавки анти корозионни и охлаждащи добавки Съответства 
или готова течност за първоначално за първоначално зареждане и работа https:[[puЬiicatioпs.strueгs.com/ catalogue/consumab les-

зареждане и работа на машината. на машината. Cooli Additive Plus, 1 L,  english/? ga=2.248986240.6654 126.1587899804-
3199034 14.1490279339#/ 

2.0 Оборудване за студено заливане на 
шлифове . 

2.1 С машината за студено заливане на С машината за студено заливане на Съответства 
шлифове трябва да бъдат получавани шлифове "CitoVac" могат да бъдат https:/ /www .struers.com/en/ Products/Mo unt ina/Mountina-
заготовки с диаметри 25мм, 32 мм и 40 получавани заготовки с диаметри eaui oment/CitoVac# 
мм. 25мм, 32 мм/l'А" и 40 мм. https:/ /ouЫicati ons.struers .com/ catalogue/cons umaЫes-

engl ish/? gа=2.248986240.бб54126. 1587899804-
319903414. 1490279339&оаае=44 

2.2 Провежданите в нея оnерации по Провежданите в нея операции по Съответства 
заливане на образците трябва да бъдат заливане на образците могат да бъдат 
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l!iнфраматl 
извършвани във вакуум за nо вече от два извършвани във вакуум до 10 (десет) h.ttps:/ 1 р u Ь 1 icatio n s. stru е rs. com/broc h u res/ е na 1 is hcitova с/? 

образеца едновременно. образеца едновре менно. аа= 2 .177093026.6654126.15878998 04-
319903414.1490279339&оаае=4 
Large vaccum chamber 

2.3 Ако за функционирането на машината за Функционирането на машината за Съответства 
студено з аливане на шлифове са студено заливане на шл ифове е https://www.home-max.ba/komoresor-Ыack- decker-bd205-24/ 
необходими компресори и/или вакуум необходими комnресор и той ще бъде 
nомnи и/или други необходими включен в доставката. 
комnонент·и, те трябва да бъдат включени 
в доставката. 

2.4 Комnлекти за отливки за смола за студено Комnлекти за отливки за смола за Съответства 
заливане - с еnоксидна смола, с анрилна студено заливане - с еnоксидна смола h ttps :/1 pu Ь 1 i с ations .st rue rs. со m 1 cata loa ue/ consuma Ы е s-
смола за минимум 100 образци; EpoFix Кit, с акрилна смола ClaroCit К it enalish/? аа=2.248986240.6654126.1587899804-

за мини мум 100 образци; 319903414.1490279339&оаае=36 

2. 5 Чаши за смесване на смолите за Чаши за смесване на смолите за Съответства 
многократна и еднократна уnотреба; многократна и еднократна употреба; https://ouЫicati ons.strueгs.com/catal oaue/con sum аЫ es-

4 0300032 Комплект консумативи за enalish/? еа=2.248986240.6654126.1587899804-
студено заливане. 319903414. 1490279339&mae=46 
Включва 400 чаши за разбъркване и 

400 дървени бъркалки 

2.6 Контейнери за монтаж, съответстващи на Контейнери за монтаж, съответстващи Съответства 
всеки размер шлиф (25 мм, 32 мм и 40 на всеки размер шлиф (25 мм, 32 мм htt ps :/1 pu Ы icat io n s. stгue rs.com/ cata loe ue/ со ns u m аЬ 1 es-
мм); /114" и 40 мм); enalish/? аа=2.248986240.6654126.1587899804-

f ix iForm, 25 мм -10 броя" 319903414.1490279339&оаае=44 
Fix iForm, З2 мм / 11/4" 10 броя 

Fix iForm, 40 мм 10 броя 
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2.7 Метални клиnсове за n ридържане на Метални клипсове за nридържане на Съответства 

елементите nри заливане в смолите - 100 елементите nри заливане в смолите - https://puЫications.struers.com/catalogue/ consumaЫ es-
бр  100 бр Fixation Clips, 6 mm dia. 100 pcs enalish/? аа=2.248986240.6654126.1587899804-

319903414.1490279339&mae=44 
httns:/ 1 e-shop.struers.com/US/E N/Drod ucts/ /Мо untina/ 
Mountina%20accessories/(40300026).aspx?utm 
source=ipaoer&utmmedium=productlink&utm 
campaian=catalogue&utmcontent=ena lish-us& 
аа=2.213924496.6654126.1587899804-319903414.1490279339 

3. 0 Система за шлайфане и nолиране 

3.1 Машината за шлайфане и nолиране Машината за шлайфане и nолиране е Съответства 
трябва да бъде лабораторен тип за лабораторен тиn за nоставяне върху https ://www.struers.com/en/Products/Grindi na-and-
nоста вяне върху nлот; nлот; laboSystem Polishina/Grindina-and-Dolishina-

Система за шлайфане и полиране eciui oment/LaboSvstem 
съставена от модели- LaboPol-30, 
LaboForce-100 и LaboDoser-100 

3.2 Диаметър на диска между 200 mm и 250 Диаметър на диска 250 mm Съответства 
mm; https:/ /DuЫicati ons.struers.com/brochures/enali 

sh/labosvstem/? аа=2.177133218.6654126.1587899804-
319903414.1490279339&mae=8 

3.3 Регулируеми обороти на въртене до най- Регулируеми обороти на въртене 50- Съответства 
малко 500 rpm; 500 rpm https:/ f publication s.struers.com/brochures/ enal i 

sh/labosvstem/?aa=2.177133218.6654126.1587899804-
319903414. 1490279339&mae=8 

3.4 Машината трябва да работи в Машината работи в автоматичен и Съответств а 
автоматичен и ръчен режим; ръчен режим; https://www. struers.com/en/Prod ucts/Gri ndi na-and-

Polishina/Gri ndina-and- nolishina-eci,ui Dment/LaboSvstem 
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[ .. нфрамат [ 
Des igned for reliabllity and speed for manual and semi-
automatic grinding andpolishing 

3.5 По време на работа трябва да се По време на работа трябва да се Съответства 
използват съвременни консумативи - изnолзват съвременни консумативи - httQs://www.struers.comLenLProductsLGrinding-and-
шкурки с адхезионно nрикреn ване, шкурки с адхезионно nрикреn,ване, PolishingLGrinding-and-Qolishing-eguiQmentLLaboSystem# 
метални дискове с магнитно метални дискове с магнитно Ръководство за работа -стр.30 

nрикреnване, текстилни шайби за прикрепване, текстилни шайби за 
полиране и др.; полиране и др.; 

3.6 Маши ната да работи с размери на Маши ната работи с размери на Съответства 
шлифовете 25 мм, 32 мм и 40 мм; шлифовете 25 мм, 32 мм/1Л" и 40 мм; htt QS :/1 Q ub 1 icatio n s .stru е rs. со mLb гос h uresL е пg li shLia bosyste mL 

?ga=2.177133218.6654126.15878 
99804-319903414. 1490279339&Qage=10 

3.7 Времето на обработка и оборотите на Времето на обработка и оборотите на httQs:LL\vww.struers.com[eпLProducts[Grinding-and-
шлайфане и полиране трябва да са шлайфане и полиране са регулируеми Polishing[Grind ing-a nd-,Qolish ing-eguiQmentLLa b oSystem# 
регулируеми Ръководство за работа -стр.Зl и 32 

3.8 Машината трябва да има електро нен Машината има електронен модул за Съответства 
модул за управление с предварително управление с nредварително вградени htt ps :/1 р u Ь 1 icatio п s .strue rs. со m/b гос h ures/ е ng li s h/la Ьо syst е m/ 
вградени nрограми за обработка на най- nрограми за обработка на най-често ?ga=2.177133218.6654126.1587899804-
често срещаните по вид материали и срещаните no вид материали и 3 19903414.1490279339&page=10#/ 
възможност за създаване и запазване на възможност за създаване и заnазване httQs:LLwww.struers.comLenLProductsLGrinding-aпd-
нови nрограми; на нови nрограми Poli shingLGriпding-and-Qolishing-eguiQmentLLaboSystem# 

Методите могат да имат до 20 стъпки. Ръководство за работа -стр.33 

Могат да се заnазват до 3 метода; 

3.9 Машината трябва да може да работи и Маш и ната може да работи и само с 1 Съответства 
само с 1 образец . образец . https://puЬiications.struers.com/brochures/eng li 

sh/1abosvste m/?ea=2 .177133218.6654126. 1587899804-
З 19903414.1490279339&оаае= 1 0#/ 
Ръководство за работа -стр.29 
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3.10 Машината трябва да има система за Маши ната има система за охлаждане Съответства 

охлаждане  на п робата на пробата https://www. stгueгs.com/eп/Pгoducts/Gгindina-aпd-
Охлаждането се извършва чрез Polishing/Gгinding-and-pol ishing- eciuipment/LaboSvstem# 
вnръскване на студена вода Ръководство за работа -стр.33 

3.11 Специфични изисквания към главата за 
шлифоване/полиране: 
(а} регулируеми о бороти на въртене до регулируеми обороти на въртене 50 - Съответства 
най-малко 150 грm; 150 грm https :/1 puЬI icatio n s .st rue гs .com/b roch u res/ е па 1 i 

sh/ 1abosvstem/?aa=2.177133218.6654126.1587899804-
319903414.1490279339&mae=10 

(б} държател за проби с размери между държател за проби с размери между Съответства 
25, 32 и 40 mm; 25, 32/114" и 40 mm; https:/ 1 pub lications.stгueгs.com/brochuгes/ enali 

sh/labosvstem/?aa=2.177133218.6654126.1587899804-
319903414.1490279ЗЗ9&оаае=10 

(в) максимален брой гнезда между 3 и 6; максимален брой гнезда 6 Съответства 
httQs:L[QuЬiications.struers.comLbгoc huгesLenglishLiabosvstemL 
?ga=2.177133218.6654126.1587899804-
319903414.1490279339&�age=10 

3.12 Размерите на заготовките на машините за Размерите на заготовките на Съответства 
заливане и за шлифоване и поли ране машините за заливане и за шлифоване httQs:LL�ublications.stгueгs.comLbrochuresLenglishLiabosvstemL 

трябва да са съгласувани; и полиране са съгласувани; ?ga=2.177133218.6654126.1587899804-
319903414.1490279339&Qage=10 

3.13 Адаnтивен диск (nодходящ за адхезивни Адаптивен диск MD-Fuga (nодходящ за Съответст ва 
и магнит ни системи) за закреnване на адхезивни и магнитни системи) за httQs://Qu Ыications.stгuers.comL catalogueL consum а Ыеs-
шкурките; закрепване на шкурките; englishL? ga=2 .248986240.6654 126. 1587899804-

319903414.1490279339&�age=60 
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1 f.'1нфрамат 1 
3.14 Пет вида SiC шкурки за шлифоване - Р320, Пет вида SiC шкурки за шлифоване - Съответства 

PSOO, Р800, Р1200 и Р2500, no 100 броя от Р320,Р500, Р800, Р1200 и Р2500, no 100 htt(!s:[[!;!ub lications.struers.com[catalogue[consumabtes-

всеки вид; броя от всеки вид; englishl? ga=2.248986240.6654126.1587899804-
319903414.1490279339&(!age=60 
htt(!s:LLwww.cloeren.deLt l  f i les[cloer en[content[do\vnload 
s/Pricelist 2019 
valid%20u(!%20from%2001.%200ctober%202019.(!df 

3.15 Три вида текстилни шайби за финално Три вида текстилни шайби за финално Съответства 
nолиране (средно твърди, меки и меки с nолиране (средно твърди, меки и меки https: //nub 1 i cat i ons. struers. com 1 cataloaue/consu mables-

nовишена химическа устойчивост) - с nовишена химическа устойчивост) - enalish/? аа=2.248986240.6654126.1587899804-

минимум no 5 бр. от всеки вид; минимум no 5 бр.  от всеки вид; 3 19903414.1490279339&оаае= 
40500095 MD-Dac polishing cloth. 250 68 
mm dia.5 pcs. 

40500081 - MD-Nap polishing cloth. 250 

mmdia. 5 pcs. 

40500093 - MD-Chem polishing cloth. 

250 mm dia. 5 pcs. 

3.16 Носещи дискове за текстилни шайби за Носещи дискове за текстилни шайби Не съответства 

финално за финално лолиране Посочените каталожни номера са за текстилни шайби за 

nолиране; 40500095 MD-Dac polishing cloth. 250 финално полиране. Носещи дискове не са nредложени, а 
mm dia.5 pcs. са необходими. 
40500081 - MD-Nap polishing cloth. 250 https:f/www. struer s.com/en/Library#brochures 
m m  dia. 5 pcs. Брошура MD- System 
40500093 - MD-Chem polishing cloth. 

250 mm dia. 5 pcs 

3.17 Ултра nолиращи суспензии - 0.6 микрона, Ултра полиращи сусnензии - 0.5 Съответства https://pub lications.stru ers.com/cataloaue/ 

0.3 микрона, 0.06 микрона, минимум no 1 микрона, 0.25 микрона, 0.04 микрона, consumaЫ es-enalish/? аа=2.248986240.6654126.1587899804-

литър; минимум no 1 литър; TONPOLOOб 0,5 319903414.1490279339&оаае= 78 
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pm 1 liter OP-S, 0.25 pm 1 liter OP-U, https://www .cloeren.de/tl files/cloeren/content/downloads/Pri 
0.04 pm. l liter celist 2019 valid%20up%20from%2001 

%200ctober%202019.pdf 
3.18 Диамантени nолиращи сусnензии 1, 3 и 6 Диамантени nолиращи сусnензии 1, 3 Съответства 

микрона, минимум no 1 лиrър; и 6 микрона, минимум no 1 литър; https:/ 1 р u Ь 1 ica t io n s. strue rs. со m/ са ta loe ue/ со nsu ma Ы е s-
DiaDuo-2,1 pm DiaDuo-2, 3 pm DiaD uo- endish/? sa=2.248986240.6654126.1587899804-
:Z,. б pm 319903414. 1490279339&оаае=26 

3.19 Разредител за диамантни сусnензии Разредител за диамантни сусnензии Съответства 
(лубрикант)- не nо-малко от 1 литър (лубрикант) - DP-Lubricant Green от 1 https:/ 1 puЬl ications.struers.com/ cata loaue/consumables-

литър endish/? аа=2.24.8986240.6654126.1587899804-
319903414.14902793 39&mee= 76 

КОМИСI .. ------------�� 
П Р ЕД СЕ" ц. д-р Драгомир Младенов Тачев 

-

ЧЛ Е НОВ 

Чл. ЗSа, ал.З ЗОП вр. ЗЗЛД 

ц. д-р Богдан Ставрев Рангелов 

ц. д-р Георги Вячеславович Авдеев 

бринка Христова Андреева 
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2. Съответствие на Доnълнителните технически характеристики (ДТХ} и функционалности за конфигурациите, преАJ!аrани от участниците 

Таблица 3. Съответствие на Доnълнителните технически характеристики (ДТХ) и функционалности, съгласно техническото nредложение на 

"Трокуттестгруп България" ООД. 

Параметър за оценка изискван от Наличност или стойност на параметъра, nредлаган от Съответствие на ДТХ и точното Точки 

Възложителя Изпълнителя място, където видът и 

характеристиките се установяват 

1 Автоматична отрезна машина 

дтх Мощност на двигателя за рязане над Мощност на дви гателя за рязане 0.75 kW Съответства 2 
1.1 0.5 kW до 2 kW включително над 2 kW Стр. от ТП (27 BG / 45 EN) 

Стр. от кат. 14 

дтх Обороти над 3000 rpm Обороти до 5000 rpm Съответства 2 
1.2 Стр. от ТП (27 BG / 45 EN) 

Стр. от кат. 14 

дтх Постъnкова регулиране на оборотите Регулиране на оборотите със стъnка от 100 rpm Съответства 4 
1.3 със стъnка не nо-голяма от 150 rpm Стр. от ТП {27 BG / 45 EN) 

Стр. от кат. 14 

дтх Контрол на nодаването във вертикално Контрол на подаването в зависимост от силата на Съответства 2 
1.4 наnравление в зависимост от силата на натиска Стр. от ТП (25 BG / 43 EN) 

натиск Стр. от кат. 12 

дтх Съхранение на nрограми за рязане Възможност за създаване и запазване на програми за Съответства 2 
1.5 рязане Стр. от ТП (23-27 BG / 41-45 EN) 

Стр. от кат. 10-14 

дтх Система за ръчно почистване на Не съответства о 
1.6 работните nовърхности с течност 

Система за охлаждане с течност, състояща се от гъвкави 
Посочена е система за 

съединени шла нгове от двете страни на режещия диск. 
охлаждане а не за nочистване. 
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Не се открива доказателство, че 
шланговете могат да служат и за 
nочистване 

дтх Комnлект универсални Комnлект универсални менгемета Piccolo 54, включващ Съответства 5 

1.7 менгемета/държатели тиn "коnал" 2х универсални менгемета Piccolo 54, 2х адаnтер за Съответства 
най- малко 2 броя, с адаnтери за височина Picco lo, lx дръжка Picco lo, lx удължаващо рамо Съответства 
височина и други необходими за затягане, Зх стандартна затя гаща nета, 1х стяrа щ  мост Стр. от ТП (ЗО BG / 48 EN) Стр. от 
аксесоари за затягане на nета, 1х стягащ надлъжен мост на nетата, кат. 65 

1х стягаща обувка за преминаване V-образна пета, 1х 
стягаща надлъжна V-образна nета, 4х гайки с Т-слот 
неръждаема М8 х 12, 4х фиксиращи винтове М8 х 25 
Кат. Номер Z1350010 

дтх Държател nозволяващ захващане на Не съответства о 

1.8 нестандартни образци, чрез тип Не е nредложен искания 
"игловидно" коnиране на формата на държател 
образеца 

дтх Движение на масичката/плота най- Brillant 220 Х-ос ръчно движение на работната маса, ход Съответства 6 
1.9 малко по едно наnра вление в 210 мм Стр. от ТП (25 BG / 43 EN} Стр. от 

хоризонталната равнина Кат. Номер А1890004 кат. 12 

дтх Вътрешно осветление Вътрешно LED осветление Съответства 2 

1 .10 Стр. от ТП (23, 25 BG / 41, 43 EN) 
Стр. от кат. 10,12 

дтх Маркиране на мястото на рязане с Маркиране на мястото на рязане с лазерен показалец. Съответства 2 

1 .11 лазерен показалец клас 1 Стр. от ТП (24, 26 BG / 42, 44 EN} 
Кат. Номер А1890011 Стр. от кат. 11,13 

Общо по точка 1 27 
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2.0 Оборудване за студено заливане на 

шлифове. 

дтх Доnълнителна система за заливане Допълнителна имnрегн ираща система за заливане на Съответства 6 

2.1 на образци на студено под налягане образци на студено под налягане Стр. от ТП {40, 65 BG /58, 83 EN) 

Кат. Номер 92002281 Стр. от кат. 153 

Стр. от кат. Консумативи 22 

дтх Въртене/придвижване на образците Въртящ се диск за nреместване на образците в Съответства 5 

2.2 във вакуумираната зона системата за вакуумна импрегниране Стр. от ТП (40, 65 BG /58, 83 EN) 

Стр. от кат. 153 

Стр. от кат. Консумативи 22 

дтх Подаване на смол и отвън във Подаването на смолите във вакуумната зона става Не съответства о 
2.3 вакуумираната зона посредством дръжка, която е монтирана от външната Смолите са nоставени във 

страна на устройството ва куумната зона преди 
изпомпване. 
Стр. от ТП {65 BG / 83 EN) 

Стр. от кат. 153 

Стр. от кат. Консумативи 22 

дтх Оправодяващи добавки или Смола Technovit 5000, медно-кафява, 2- компонентна Съответства 5 

2.4 nраводяща смола система, nроводима, за SEM анализи, npax.1 кг и Стр. от ТП (67 BG / 85 EN) Стр. от 
течност, 500 мл кат. Консумативи 24 

Кат. Номер 95004058 и 95004059 

Общо по точка 2 16 

3.0 Система за шлайфане и полиране 

дтх Инди видуален контрол на силата на Машината е конструирана да работи в режим на Стр. от ТП (33, 34, 38,40 BG / 5 1, 5 

3.1. натиск върху образец; nрилагане на индивидуална сила върху образеца. 52, 56, 58 EN) Стр. от кат. 
105,106,122,124 
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l 1-1нфрамат 1 
дтх Централен контрол н а  силата на Машината е конструирана да работи в режим на Стр. от ТП (33, 34, 38, 40 BG / 51, 2 
3 .2 .  натиск върху образеца; nрилагане на централна сила върху образеца. 52,56, 58 EN) Стр. от кат. 

105,106,122,124 

дтх Мек ста рт и стоп на машината; Машината има nлавен/мек старт и стоп на машината. Стр. отТП (32-34 BG / 50-52 EN) о 
3.3. Стр. от кат. 104-106 

дтх Заключване на главата за Главата за полиране се заключва по време на процес на Стр. от ТП {32-34 BG / 50-52 EN) 2 
3.4. шлифоване; полиране. Позиционирането става плавно посредством Стр. от кат. 104-106 

натискането на nневматични бутони, монти рани от 
двете страни на главата . 

дтх Възможност за задаване на време за Задаване на времето з а  пол иране е част от Стр. от ТП (32-34 BG 1 50-52 EN) 5 
3.5. полиране; възможностите на софтуера. Стр. от кат. 104-106 

дтх Система за автоматично отвеждане Маши ната е сна бдена със система за автоматично Стр. от ТП (32-34 BG 1 50-52 EN) 5 
3.6. на охлаждащата течност; отвеждане на охлаждащата течност (водата ).  Стр. от кат. 104-106 

дтх Възможност за ръчно шлифоване и Машината може да се изnолзва както в ръчен така и в Стр. от ТП (32-34 BG 1 50-52 EN) 2 
3.7. полиране автоматичен режим Стр. от кат. 104-106 

дтх Бутон за бързо сnиране/изключване В предната част на машината има авариен бутон за  Стр. от ТП  (32-34 BG 1 50-52 EN) 2 
3.8. на аnарата при авария; спиране на машината. До деактивиране на бутона Стр. от кат. 104-106 

машината не може да стартира процес на полиране. 

дтх Ниво на шум при шлайфане Нивото на шум по време на работа е до максимум 52 Стр. от ТП (59 BG / 60 EN) Стр. р- 2 
3.9 .. максимум до 80 децибела; d BA во за употреба 24 

дтх Дозатор с автоматичен контрол на Автоматично дозиращо устройство Topas Есо с 4 Стр. от ТП {34-36 BG / 52-54, EN) 5 
3.10 дозиране на минимум три полиращи контейнера за сусnензии. Позволява дозира нето на 3х Стр. от кат. 106,118-119 

течности/суспензии; диамантни сусnензии и 1х лубрикант или 4х диамантени 
суспензии. 
кат. Номер М6300060 
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дтх Устройство за нивелиране при 

3.11  зареждане на образците в 

Плоча за подравняване на образци в държач за 

1 индивидуална сила (обект на текущата конфигурация) О 
държателя; 130 мм 4 мм 

Кат. Номер 5400372 1 

дтх Абразивни дискове с магнитно Диамантни дискове с метален гръб GALAXY Yellow (Р800-

3.12 прикрепване и аксесоари нужни за 1000) и GALAXY Blue (Р400-600), диаметър 200 мм 

използва нето им. Кат. Номер 95005524, 95005523 

Магнитно фолио О 200 х 1,0 mm PSA 
Кат. Номер 92008528 

Общо по точка 3 

Точки общо 

КОМИСИЯ: ..
........................ 

, 
ПРЕДСЕДАТ д-р Драгомир Младенов Тачев 

Чл. 35а, ал.З ЗОП вр. ЗЗЛД 
д-р Богдан Ставрев Рангелов ЧЛ ЕНОВЕ: 

д-р Георги Вячеславович Авдеев 

;>инка Христова Андреева 

ll•••••••••••••••••lия Косева Цекова 

l1-1нфрамат 1 
Стр. от ТП (39 BG/ 57 EN) Стр. от 2 

кат. 124 

Стр. отТП {69, 78 BG / 87, 96 EN) 7 

Стр. от кат. Консумативи 36, 64 

39 
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