
 

 
 
 

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 
2 бр. индустриални вакуумни агрегати и елементи за реализация на 
централизирана вакуумна система в Котелен цех“. 

Офертата следва да съдържа единична и обща цена в лева без ДДС при 
доставка DPP „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, INCOTERMS 2010 съгласно 
техническото задание. Срок на валидност на офертата – 6 месеца. 

 
Офертата трябва да бъде представена в срок до 16.00 часа на 24.06.2019 г. 

на e-mail: d.radovski@tpp2.com или факс: 042/662507. 
 
За допълнителна информация: инж. Д. Радовски – Н-к КЦ, тел.: 

042/662240, e-mail: d.radovski@tpp2.com. 



ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

за процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
“Доставка на 2 бр. индустриални вакуумни агрегати и елементи за 
реализация на централизирана вакуумна система в Котелен цех” 

 
 Целта на настоящата обществена поръчка е да се доставят 2 бр. 
индустриални вакуумни агрегати, които ще се присъединят към предварително 
изградена тръбна система. Тръбната система се състои от по четири основни 
вертикала на котлоагрегат с диаметър на тръбата 102 с хоризонтални 
разклонения (максимална дължина 10 м.). Към всяко разклонение е предвидено 
присъединяване на температуроустойчиви маркучи с дължина 8 м. Всяка 
машина ще обслужва по два вертикала, които са с максимална дължина 45 м. 
 

1. Данни за продукта за събиране от вакуумните единици: 
 Количество материал, който може да се събере : 400 l/h; 
 Въглищен прах с плътност   - 660 g/l; 
 Пепелина с плътност   - 530 g/l; 
 Едрина на частиците   - до 5 мм; 
 Максимална температура   - 120 °С; 
 Хоризонтално разстояние   - до 20 м; 
 Вертикално разстояние   - до 50 м. 

 
 
2. Изискване към вакуумните еденици: 

Смукателна мощност:    2 000÷2300 m3/h; 
Задвижваща мощност:   18÷20 kW; 
Да са снабдени със самопочистващи филтри за осигуряване на 

непрекъснат режим на работа. 
Събиране на големи натрупвания (купчини) въглищен прах и пепелина. 
Машините да са съвместими с циклон, който е наличен (Приложение 1)               

с изводи за присъединяване към системата и вакуумния агрегат 70 мм. 
Агрегатите да са окомплектовани със необходимо оборудване:  

 ел. табло с контролен панел за управление на машините – 2 бр.; 
 температуроустойчиви маркучи – 4 бр. (по 8 м. с вътрешен 

диаметър  70 мм.); 
 елементи за подвързване на циклона към тръбната разводка 

(преходи, маркучи) - 2 к-та.; 
 елементи за подвързване на циклона към вакуумния аграгат 

(преходи, маркучи) - 2 к-та.;  
 предпазен клапан за всеки вертикал – 4 бр. (присъединяване към 

тръба  102 мм.); 
 преходи за свързване на маркучите – 4 бр.; 
 комплект накрайници за маркучите – 2 к-та. 

 
 



          Приложение 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


