
Pazarna konsultazia_buldozer.doc   Стр.1 

 

 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ 
 

 
 
Относно: Пазарна консултация по реда на чл. 44 от ЗОП 
 
 
Уважаеми дами и господа, 
 
„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД Ви уведомява, че провежда пазарна 

консултация по реда на чл. 44 от ЗОП чрез събиране на оферти за „Доставка на 
3 бр. булдозери“. 

Офертата следва да съдържа единична и обща цена за доставка на 3 бр. 
булдозери със следните технически характеристики: 

- Без разкъртващо устройство (рипер); производство 2016 г. 
- Сертификат EURO 4/ Tier 4 
- Обща ширина на машината    - 3000 - 3200 мм 
- Височина на машината     - 3300 - 3600 мм 
- Просвет        минимум 600 мм 
- Максимално специфично натоварване  - 0.900 кг/см2 

- Въздушен филтър – пригоден за работа в силно запрашена среда 
- Въздухочистител, прахоизхвъргач 
- Работно тегло на машината    - до 40 000 кг 
Кабина 
- Изпълнени стандарти за безопасност за преобръщане 
- Изпълнени стандарти за безопасност от падащи предмети 
- Оборудвана седалка с амортисьор, климатик, отопление 
Двигател 
- Мощност       - 300 - 350 к.с. 
- Турбо/интеркулър 
- Водно охлаждане 
- Фронтално разположен радиатор 
- Сигнална система за минимално ниво на масло 
- Изпълнени световни стандарти за вредни емисии 
Ходова част – работа в силно абразивна среда 
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- Уплътнена и смазана 
- Независимо задвижване на веригите 
- Независимо/ копиращо терена окачване на опорните ролки 
- Ширина на ходовата плоча    - 690 - 710 мм 
Управление 
- Хидростатично 
- Джойстик 
Рама 
- Кутиеобразно сечение на профилите 
- Да поема удари и усуквания в сурови работни условия 
- Изравнителна греда за веригите, независимо окачени на рамата  
Гребло стандартно U-тип 
- Капацитет на греблото     - 10 - 12 м3 
- Максимален подем на греблото   - 1300 - 1400 мм 
- Минимално забиване под нивото на машината - 500 -  600 мм 
- Ширина       - 4300 - 5000 мм  
 
Офертата трябва да бъде представена в срок до 16:00 часа на 02.09.2016 г. 

на e-mail: ivo.todorov@tpp2.com или факс: 042/662507. 
 
За допълнителна информация: инж. Иво Тодоров - Зам. началник цех „ВС 

и П“; тел.: 042/662221. 


