ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на поръчката: Доставка на булдозер
Реф. номер: 180-120
Настоящият документ съдържа техническа спецификация на предмета на поръчката,
условията и изискванията за нейното изпълнение.
1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
Предмет на настоящата поръчка е доставка на 1 бр. булдозер за нуждите на
„Булгартрансгаз” ЕАД, съгласно приложената техническа характеристика.
Предлаганият булдозер следва да бъде фабрично нов, като годината на производство
не трябва да бъде по-рано от 2016 г.
2. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. СРОК ЗА ДОСТАВКА.
Булдозерът, предмет на поръчката, следва да бъде доставен в СЗЕР Ботевград на
"Булгартрансгаз" ЕАД, гр. Ботевград.
Срокът за доставка да бъде не повече от 90 календарни дни от датата на сключване на
договор.
3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ:
3.1. Участникът следва да посочи, дали същият е производител на предлагания
булдозер. В случай, че участникът не е производител, същият следва да представи
оторизационно писмо/писма от производителя/ите на езика на който е издадено и в
превод на български език (в случай, че е издадено на чужд език), от което да е видно,
че е оторизиран, като дистрибутор и/или да извършва продажба на предлагания от
него булдозер. От обхвата на оторизацията следва да не е изключена територията на
Република България.
Оторизационните писма могат да бъдат издадени и от лица, на които от съответния
производител е дадено правото да издават такива документи. В случай на представяне
на оторизационни писма от такива лица, участникът следва да представи като
приложение и заверено копие документи, издадени от съответния производител, от
които документи да са видни правата за издаване на такава оторизация .
3.2. Участникът следва да декларира, че разполага със сервиз и мобилна група на
територията на Република България за обслужване на предлагания булдозер, съгласно
стандартите и изискванията на производителя с цел качествено гаранционно
обслужване с посочване на наименование на сервиза, точен адрес и телефон за
контакт.
3.3. Предлаганият булдозер следва да бъде фабрично нов, неупотребяван като
годината на производство не трябва да бъде по-рано от 2016 г.
4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.

4.1. Участникът трябва да осигури в рамките на гаранционния срок отстраняване със
свои сили и средства и за своя сметка в договорените срокове всички повреди, и/или
несъответствия на булдозера, проявени и/или открити в рамките на гаранционния
срок, съответно да подменя дефектирали части и/или компоненти с нови.
Изпълнителят е длъжен при отстраняване на несъответствия да влага само оригинални
резервни части, материали и консумативи.Гаранцията на вложените части и
гаранцията на сервизния труд следва да бъде минимум 12 /дванадесет/ месеца.
4.2. Гаранционен срок на предлагания булдозер от датата на доставка- не по-малко от
12 месеца и не повече от 36 месеца без ограничение на моточасовете.
4.2.1. Гаранционен срок на антикорозионното покритие на купето трябва да бъде не
по-малък от 5 години, считано от датата на доставка.
4.3. Участниците следва да опишат обхвата на гаранцията на предлагания булдозер –
описание на гаранционните условия в рамките на гаранционния срок на булдозера и
антикорозионното покритие на купетата.
5. ДОКУМЕНТИ ПРИДРУЖАВАЩИ СТОКАТА:
5.1. Инструкция за експлоатация и поддръжка на български език;
5.2. Сервизна книжка – на български език;
5.3. Сертификат (CE), за съответствие със стандарти за вредни емисии на отработени
газове - EU Stage IV, „или еквивалентно“
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Булдозер – 1 бр.
Работна маса:


не по-малко от: 18 000 кг

Кабина:


брой места - 1



Съобразена с ROPS (Roll Over Protection Structure) и FOPS (Falling Object
Protection System), остъклена, отопление, климатик, комфортна операторска
седалка, въможност за заключване

Двигател:


да отговаря минимум на изискванията и стандарти за вредни емисии на отработени
газове - EU Stage IV, „или еквивалентно“



водно охлаждане



гориво: дизел



нетна мощност по ISO 9249: не по-малко от 125 kw

Задвижване:


вериги с ширина: не по-малко от 550 мм

Булдозерно гребло:


шестпътно гребло



широчина на греблото не повече от 3300 mm



капацитет на греблото: не по-малко от 3,0 mз



Инструменти и принадлежности:



Всички инструменти и принадлежности упоменати в ръководството за
екслоатация на машината

Изготвил:
Емил Велков, ръководител на отдел „Транспортно обслужване“
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