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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: 

 
Показатели 

 
Параметри 

Двигател:  
Вид на двигателя Двигател турбо дизелов с водно охлаждане 
Максимална мощност на 
двигателя (ISO9249) 

От 350 HP до 500 НР 

Кубатура на двигателя Минимум 15 литра 
Капацитет на резевоар за дизелово 
гориво 

Минимум 600 литра 

Въздушен филтър Пригоден за работа в силно запрашена среда 
Екологична норма: Двигателят да отговаря на изискванията на EU Stage 

IV стандарти за вредни емисии 
Оперативно тегло на машината: 
 

Оперативно тегло на машината минимум 38 000 kg 
(теглото на машината със съответния работен орган/ 
гребло/ номинален обем работни течности/ смазочни, 
охладителни, хидравлични/ пълен резервоар за 
гориво, без рипер 

Кабина: Кабина – ергономична, шумоизолирана, обезопасена 
при преобръщане (ROPS по ISO 3471), комфортна 
операторска седалка, отопление, климатик, 
електронна мониторинг система за контрол и 
диагностика на всички работни функции, с 
електронна памет за всички появили се нередности, 
телеметрична система за дистанционен мониторинг. 
Светлини на кабината за преден и заден ход. 
Възможност за заключване на кабината, двигателния 
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отсек и резервоара за гориво 
Ходова част:  
Независимо задвижване на 
веригите 

Да е включено 

Независимо/ копиращо терена 
окачване на опорните ролки 

Да е включено 

Просвет без височина на звеното 
на веригата 

Минимум 500 mm 

Широчина на веригата Минимум 700 mm 
Рама:  
Сечение на профилите Кутиеобразно 
Рама Да поема удари и усуквания в сурови работни условия 
Изравнителна греда за веригите Независимо окачени на рамата 
Управление и скорост на 
движение: 

 

Управление С джойстици 
Максимална скорост на движение 
напред 

Минимум 11 km/h 

Максимална теглителна сила минимум 60 000 kg 
Булдозерно гребло:  
Булдозерно оборудване  Гребло тип Semi – U с минимален обем 9.0 m³, без 

рипер, с теглич за баланс, с оглед равномерно 
специфично натоварване 

Максимално повдигане на 
греблото 

Минимум – 1200 mm 

Максимално вкопаване на 
греблото 

Минимум – 600 mm 

Широчина на греблото От 4000 mm до 5000 mm 
 
Офертата трябва да бъде представена в срок до 16:00 часа на 06.06.2017 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. 


