
 

 
 
 
 

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 „Сервизно 
обслужване на компресорна станция Котелен цех“. 

Офертата следва да съдържа обща цена за изпълнение и цени за 
профилактични прегледи, обслужвания на база наработени часове съгласно 
сервизния план и доставка на резервни части и консумативи за аварийни 
ремонти. Ценовата оферта да отговаря на изискванията на приложеното 
техническо задание за изпълнение на задачата. 

 
Офертата трябва да бъде представена в срок до 16.00 часа на 14.03.2019 г. 

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

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



 

 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

за процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
“Сервизно обслужване на компресорна станция Котелен цех” 

 
 Целта на настоящата обществена поръчка е извършване на сервизно обслужване на 
съоръжения в компресорна станция в Котелен цех. 

 
 

I. ОПИСАНИЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА В КОМПРЕСОРНА СТАНЦИЯ 
 
1. Винтов безмаслен компресор “Gardner Denver”   – 2 бр. 
модел ENVIROAIRE T90-10AV  
2. Адсорбционен изсушител „Zander-Parker“ модел К-МТ95  – 2 бр. 
3. Хладилен изсушител „Marco Polo“     – 1 бр. 
 Компресорите бяха гаранционни до 11.01.2019 г., като през този период им бе 
правено обслужване съгласно сервизния план. Последното извършено обслужване е 
направено на 18 000 часа. Към този момент компресорите са наработили 19 500 часа.  
 Адсорбционните изсушители също са обслужвани съгласно севизния план,                
като през 2018 г. им бе подменен силикагеловия абсорбент. 
 
II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЕРВИЗНАТА ДЕЙНОСТ 

 
1. Извършване на профилактични прегледи на компресорите включващи: 

 Оглед на последните аларми от контролерите и тяхното диагностициране; 

 Оглед състоянието на въздушните филтри;  

 Проверка на нивото на маслото и антифриза; 

 Проверка на охладителите на компресорите и при необходимост продухване                   
или промивка. 

 Проверка състоянието на кондензоотделителите. 

 Проверка на налягането на изходящия въздух (при натоварване) на машините. 

 Провека температурите и наляганията по сътветните степени  на компресорите. 

 Температура на изхода на винтовата двойка (при натоварване). 

 Проверка за течове на масло и антифриз. 

 Проверка за пропуски на въздух. 

 Проверка на главния електродвигател и ел.двигателя на вентилатора.  

 Проверка на електромагнитните клапани- натоварващ и разтоварващ. 

 Проверка клапан минимално налягане. 

 Проверка по електрозахранването (380 V): напрежение (натоварен и разтоварен 
режим), сила на тока (натоварен и разтоварен режим), пад на напрежението при 
стартиране, сила на тока под товар, проверка контакторите и проверка на 
електрическите връзки. 

2. Извършване на техническо обслужване на компресорите за 24 м. съгласно 
сервизния план. 
 



3. Доставка на резервни части за компресорите при аварийни ремонти: 
 Датчик за налягане; 

 Температурен сензор (температура масло, антифриз); 

 Температурен сензор (по въздушния тракт); 

 Сервизен комплект за водните сепаратори; 

 Кондензоотделителен електромагнитен клапан; 

 Възвратен клапан; 

 Филтър вакуум регулатор.  
4. Извършване на профилактични прегледи на изсушителите включващи: 

 Проверка на конденза на изхода на изсушителите. 

 Проверка на стойността на точката на роса. 

 Проверка състоянието на входящите и изходящи филтри. 

 Проверка налягане на входа на изсушителите. 

 Проверка на коректността на прехвърляне на съответните цикли на работа на 
изсушителите. 

5. Извършване на техническо обслужване на изсушителите за 24 м. съгласно 
сервизния план. 
 

 
 
III. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
  
1. Да притежава валидни сертификати ISO 9001 и ISO 14001 с обхват предмета на 

поръчката.  
2. Да разполага със сервизни специалисти обучени и оторизирани да ремонтират и 

обслужват компресори “Gardner Denver”, изсушители „Zander-Parker“                          
и „Marco Polo“.  

3. Да доставя само оригинални консумативи и резервни части.  
 

 
 
 
 
Н-к КЦ: .................................. 

    (инж. Д. Радовски) 
 

 
 


