ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Наименование на
поръчката:

Доставка на резервни части за газомотокомпресор
(ГМК)

Реф. номер
на поръчката:

190-078

Описание на продуктите

Бутало силово ф 355 мм.
арт. № 400-2102-2
Цилиндър силов ф 355мм.,
арт. № 400-130001-2
Легло за инжекторен
клапан арт. № 610 - 42001
Пружина за инжекторен
клапан арт. № 610 - 42001
Пластини за ВКТ, НКТ стар
тип /Ф122 мм., 1 к-т е 2 бр.
пластини /
Високоволтов
кабел
„Altronic” за запалителни
свещи
-модел 593030-18;
-екраниран;
-импулсно напрежение от
бобината 47 кV;
-Class І, Group D, Div.2;
Може да се достави и
пълния
аналог
от
“Motortech” P/N 95.80.030 18

Единица
мярка

Количес
тво

Бр.

3

Бр.

5

Бр.

40

Бр.

40

К-т.

50

Бр.

80

Задължителни
дейности от
участника

Забележка

Доставка

-

Доставка

-

Доставка

-

Доставка
Доставка

Да бъдат

Доставка

съпроводени със
сертификат за
съответствие при
доставка

Забележка:
 Резервните части ще се монтират на ГМК – 10ГКНАМ, произведени от АО „РУМО“,
Нижни Новгород, Русия.
 Необходимите резервни части и консумативи се явяват резервни части и консумативи,
които са елементи от газомотокомпресор и съгласно експлоатационната документация от
производителя и документацията по качество, резервните части и консумативи трябва да
бъдат същите или еквивалентни на вложените. В тази връзка, в таблицата по-горе, е
представена информация за вложените към газомотокомпресора части и консумативи.
● Срок за изпълнение предмета на поръчката: не повече от 60 дни, считано от датата на
подписване на договора.
● Място на доставка: РЗ ПГХ Чирен

● Гаранционен срок: не трябва да бъде по-малък от 24 месеца и не повече от 48 месеца
от датата на доставката им в ПГХ „Чирен“, с. Чирен, обл. Враца, но не по-малко от 12
месеца и не повече от 36 месеца от въвеждането на резервните части и консумативи в
експлоатация, като изтичането на гаранционния срок е в зависимост това, кое от двете
събития настъпи първо. За датата на въвеждане на съответната резервна част в
експлоатация възложителят уведомява изпълнителя в срок до 10 работни дни от датата
на въвеждане в експлоатация.

