ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на поръчката: Доставка на котли за природен газ и на газова горелка за котел
Обособени позиции:
Обособена позиция № 1 Доставка на котли за природен газ;
Обособена позиция № 2 Доставка на газова горелка за котел.
Референтен номер: 190-093
Настоящият документ съдържа описание на предмета на поръчката, техническите спецификации и
условията и изискванията към изпълнението на поръчката.
1.

Цели на поръчката:

Оборудването по настоящата поръчка е разпределено в две обособени позиции и е предназначено
за реконструкции и подмяна на котли от АГРС и принадлежащите районни подразделения на
„Булгартрансгаз“ ЕАД.
2.

Изисквания за изпълнение и качество на продуктите (за обособена позиция №1):

Да се достави оборудване съответстващо на спецификациите от настоящата документация.
- Тип на оборудването – котли газови, водогрейни, температура 900/700;
Оборудването, предмет на тази доставка трябва:
- да отговаря на действащите национални и европейски норми за качество;
- да отговаря на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври
2009 година за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти,
свързани с енергопотреблението (ErP – Energy-related Products)
- да отговаря на Регламент (ЕС) № 813/2013 на Комисията от 2 август 2013 година за прилагане на
Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за
екопроектиране на отоплителни топлоизточници и комбинирани топлоизточници
- производителите на оборудването да притежават внедрена система за управление на
качеството по EN ISO 9001 или еквивалентен;
3.
Изисквания към изпълнителя (за обособена позиция №1 и обособена позиция
№2):
- да изпълни всички доставки, включени в съответната обособена позиция , без изключение.
4.
Изисквания относно документите, които следва да се представят при подаване на
офертата (за обособена позиция №1 и 2):
- Каталог/зи и/или други материали на производителя/ите, съдържащи технически данни за
предложеното оборудване с точно отбелязан тип/модел/производител;
- - декларация за съответствие на оборудването с изискванията на Директива 2009/125/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за създаване на рамка за
определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (ErP –
Energy-related Products) и Регламент (ЕС) № 813/2013 на Комисията от 2 август 2013 година за
прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
изискванията за екопроектиране на отоплителни топлоизточници и комбинирани топлоизточници
(изисква се само за обособена позиция №1);

стр. 1 от 3

- копия на валидни сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции, за
управление на качеството, удостоверяващи, че производителя/ите на предлаганите котли
притежава внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001 или еквивалент
(изисква се само за обособена позиция №1).
5. Изисквания относно документите, които следва да се представят при изпълнение на
договора (за обособена позиция №1):
Доставеното оборудване да е съпътствано с необходимата документация, а именно:
- сертификати за качество;
- протоколи от заводски изпитания;
- инструкции за монтаж и експлоатация;
- декларация за съответствие на оборудването с Директива 2009/125/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за създаване на рамка за определяне на
изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (ErP – Energy-related
Products) и Регламент (ЕС) № 813/2013 на Комисията от 2 август 2013 година за прилагане на
Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за
екопроектиране на отоплителни топлоизточници и комбинирани топлоизточници;
- документацията на вносното оборудване да е преведена на български език.
6. Място на доставка:
Обособена позиция № 1 - централна складова база с. Яна, община Кремиковци, гр. София
Обособена позиция № 2 - СЗЕР Ботевград, ул. Акад. Стоян Романски 2, гр. Ботевград
7. Гаранционен срок (за обособена позиция №1 и 2): не по-малко от 24 месеца и не повече
от 60 месеца от датата на доставка.
8. Срок за изпълнение (за обособена позиция №1 и 2): не повече от 90 дни от датата на
сключване на договор.
9. Технически характеристики:
Обособена позиция №1 Доставка на котли за природен газ
Единица
№

Описание на продуктите

мярка

Дейности
К-во

1

Котел газов кондензен стоящ със следните параметри:
в комплект с модулираща газова горелка с горивна глава от неръждаема
стомана на природен газ;
горивна камера от неръждаема стомана;
топлинна мощност на котела: 230÷270 kW при 80/60 ºC;
табло за управление;
захранване: 230 V, 50 Hz;
работна среда – вода или антифриз;
температура на входа на котела 60 ºC, температура на изхода на котела
80 ºC;
предпазна и контролна арматура, в т. ч. предпазен клапан 1” на 3 bar;
без комин и циркулационна помпа.

бр

1 Доставка

2

Котел газов кондензен стенен – турбо, тип С (затворена камера) със
следните параметри:
топлинна мощност на котела: 80÷100 kW при 80/60 Cº;
табло за управление;
захранване: 230 V, 50 Hz;
работна среда – вода или антифриз;
температура на входа на котела 60 Cº, температура на изхода на котела
80 Cº;
вградени вентилатор, циркулационна помпа, обезвъздушител;
предпазна и контролна арматура, в т. ч. предпазен клапан;
Димоотвод за хоризонтално отвеждане на димните газове - тръба според
отвора на котела - 5 метра.

бр

4 Доставка
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3

4

5

6

Котел газов кондензен стенен – турбо, тип С (затворена камера) със
следните параметри:
топлинна мощност на котела: 80÷100 kW при 80/60 Cº;
табло за управление;
захранване: 230 V, 50 Hz;
работна среда – вода или антифриз;
температура на входа на котела 60 Cº, температура на изхода на котела
80 Cº;
вградени вентилатор, циркулационна помпа, обезвъздушител;
предпазна и контролна арматура, в т. ч. предпазен клапан;
затворен мембранен разширителен съд с обем 50л.
Котел газов кондензен стенен – турбо, тип С (затворена камера) за
монтаж във външно помещение от стоманена конструкция със следните
параметри:
топлинна мощност на котела: 80÷100 kW при 80/60 Cº;
табло за управление;
захранване: 230 V, 50 Hz;
работна среда – вода или антифриз;
температура на входа на котела 60 Cº, температура на изхода на котела
80 Cº;
Dгаз=1", Dвода=1 1/2"
вградени вентилатор, циркулационна помпа, обезвъздушител;
предпазна и контролна арматура, в т. ч. предпазен клапан;
предварително изолиран (с покритие за UVC защита) концентричен
вертикален комин с противоветрови накрайник;
Димоотвод за вертикално отвеждане на димните газове - тръба според
отвора на котела - 3 м;
без БГВ;
максимална широчина 600 мм.

бр

3 Доставка

бр

2 Доставка

Котел газов кондензен стенен – турбо, тип С (затворена камера) със
следните параметри:
топлинна мощност на котела: 50÷70 kW при 80/60 Cº;
табло за управление;
захранване: 230 V, 50 Hz;
работна среда – вода или антифриз;
температура на входа на котела 60 Cº, температура на изхода на котела
80 Cº.
Котел газов кондензен стенен – турбо, тип С (затворена камера) със
следните параметри:
топлинна мощност на котела: 20÷30 kW при 80/60 Cº;
табло за управление;
захранване: 230 V, 50 Hz;
работна среда – вода или антифриз;
температура на входа на котела 60 Cº, температура на изхода на котела
80 Cº;
Димоотвод за хоризонтално отвеждане на димните газове - тръба според
отвора на котела - 5 метра.

бр

4 Доставка

бр

2 Доставка

бр

1 Доставка, монтаж и
настройка

Обособена позиция №2 Доставка на газова горелка за котел
1

Газова горелка с работен диапазон 45 до 85 kW, двустепенна, комплект с
газов тракт 20/300mbar.
За подмяна в наличен котел, газов чугунен G305 U (70 kW) на фирма
Buderus с регулиращ уред върху котела HS 3321(SO-вариант).
Да не се надвишават размерите на дефектиралата газова горелка GE
1.20-0100 на фирма "MAN".
Изпълнителят е длъжен да демонтира старата горелка.
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