
1  

Приложение №3 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
за доставка на подгревател високо налягане /ПВН/ колекторно- спирален тип 
  
 

Предвижда се доставка на типов подгревател високо налягане с означение: 
 

ПВД-550-23-2,5-I 
 
1. Проектни данни 

Таблица 1 
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2. Технически условия на доставка 
 
I. КАЧЕСТВО НА ДОСТАВЕНОТО ОБОРУДВАНЕ 
 
I.1 Доставеният подгревател  трябва да съответстват на действащите в страната 
производител стандарти и технически условия на завода производител, които да 
бъдат потвърдени със сертификат за качество издаден от завода производител. 
 
I.2 Доставчикът гарантира, че доставеният от него подгревател е нов, 
неизползван, произведен от висококачествени материали, отговарящи на 
изискванията на стандартите и техническите условия в областта на енергетиката. 
 
I.3 Доставеният подгревател  трябва да е преминал през всички етапи на 
заводски контрол на качеството по технологичния цикъл на тяхното производство 
и хидравлично изпитание. 
 
II. КОНСЕРВАЦИЯ, ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА 
II.1. Подгревателят да се достави консервирани против корозия по външната и 
вътрешни повърхности. 
 
II.2. Подгревателят трябва да е опакован в съответствие с международните 
стандарти, така че те да бъде надеждно защитен от повреждане и вредни 
въздействия при транспортиране и съхранение. 
 
II.3. Всяка каса трябва да има опаковъчен лист, отговарящ на нейното 
съдържание, като същата бъде маркирана с неизтриваема боя от двете страни. 
Маркировката трябва да съдържа данни за подателя и получателя. 
 
III.  ЕКСПЕДИЦИОННИ ДОКУМЕНТИ И ПРИЕМАНЕ 
 
III.1. При доставка се представят следните документи.  

А) Техническо досие (паспорт) на съоръжението съдържащо: 
� Общо описание на съоръжението (работен флуид, параметри, 

материали и др.); 
� Списък на използваните стандарти; 
� Якостни изчисления; 
� Чертежи и спецификации на съоръжението; 
� Сертификати на използваните основни и добавъчни материали; 
� Сертификати и протоколи за извършен безразрушителен контрол 

и технически изпитания; 
B) Инструкция за монтаж, работа, ремонт и обслужване на български език. 
C) Сертификати за съответствие на съоръжението. 
D) Декларация за съответствие на език от европейската общност и на 
български език. 
E) Сертификат за произход /за изделия внос/; 
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F) Опаковъчен лист за всяка каса от доставката; 
 

III.2. Същинското приемане на доставения подгревател се извършва съгласно 
регламента за входящ контрол на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД в срок до 20 
(двадесет) работни дни, в присъствието на представител на доставчика, като се 
извършва проверка на: 

� съответствие по габаритни и присъединителни размери 
� материал на тръбите и отделните части на корпуса  
� съответствие на предоставените документи с изискваните документи 

по раздел ІІІ.1. 
Резултатът от входящия контрол на всяка доставка се документират в протокол.  
 
III.3. Окончателното приемане на доставката се удостоверява с приемо-
предавателен протокол, подписан от двете страните. За дата на доставката се 
счита датата на приемо-предавателния протокол.  


