
 

 
 
 

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 и 
шеф монтаж на абразивоустойчиви покрития“. 

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 – 12 месеца. 

 
Офертата трябва да бъде представена в срок до 16.00 часа на 02.10.2019 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 и шеф монтаж на абразивоустойчиви покрития ” 

 
I. Предварителни количества за доставка. 

 
№ Вид на материала Мярка Количе 

ство 
Единична 
стойност 
лева без 

ДДС 

Обща 
стойност 
лева без 

ДДС 
1. Лят базалт, б=30 мм. м2 50   

2. Абразивоустойчиво покритие на 
циментова основа, б=30 мм. 

м2 200   

3. Индустриална керамика на основа 
на алуминиев окис, б=30 мм. 

м2 60   

4. Индустриална керамика на основа 
силициев карбид, б=20 мм. 

м2 20   

 
Обща стойност: 
 

II. Технически характеристики на материалите. 
1. Лят базалт .  
 Изработен във формата на плочи, отделни форми и цилиндри. 
Свойства на продукта: Химичен състав 46 % SiO2; 14 % Al2O3; 14 % Fe2O3 и 
FeO; 10 % CaO; 10 % MgO; Твърдост: - 8 Mohs;  Плътност: 2,6 g/cm³; Влаго-
поглъщане – 0%; Якост при огъване (при 20°С)  - 30 МPa;  Якост при свиване 
(при 20°С) - 450 Мpa; Коеф. на топлопроводимост 1 W/mK (20 °C – 350 °C) ; 
Максимална работна температура 350 °C; Коеф. термичен на разширение: 7 
x10-6  K-1  (20 °C –  350°C);Максимална устойчивост на шокови температурни 
промени  - 80 °C/h. 
Дебелина на материала - 30 мм. 
 
2. Абразивоустойчиво покритие на циментова основа.  
Износоустойчиво покритие с минимално количество твърдо вещество корунд 
70%, макро и нано силициев диоксид. Нанася се като замаска , пръскане или 
отливане. 
Свойства на продукта: Едрина на твърдите частици до 4мм. Плътност: 3,0 
g/cm³; Влаго- поглъщане – 3,5%;  Якост при огъване (в 3 точки при 20°С)  - 13 
МPa;  Якост при свиване (при 20°С)  - 135 Мpa; Коеф. термичен на разширение: 
6 x10-6  K-1  (20 °C – 800 °C); Максимална работна температура 1200 °C; 
Максимална устойчивост на шокови температурни промени - 300 °C/h. 
Топлопроводимост (20 – 100° C)   2,75  W/m*K. 
Дебелина на материала  - 30 мм. 



3. Индустриална керамика на основата на алуминиев окис. 
 Изработен във формата на плочи, отделни форми и цилиндри.  
Свойства на продукта: Химичен състав - минимум 92% Al2O3. Твърдост: 2300 
HVN (kg/mm²) - 9,1 Mohs; Плътност: 3,66 g/cm³; Влаго-поглъщане – 0%; 
Порьозност – 0%; Якост при огъване (в 3 точки при 20°С)  - 240 МPa;  Якост 
при свиване (при 20°С)  - 3000 МPa; Коеф. термичен на разширение: 7,5 x10-6 K-

1 (20 °C – 1000 °C); Коеф. на топлопроводимост 18 W/mK (20 °C – 1000 °C); 
Максимална работна температура 1000 °C; Максимална устойчивост на шокови 
температурни промени - 150 °C/h. 
Топлопроводимост (20 – 100° C)   16 – 24  W/m*K. 
Дебелина на материала - 30 мм. 
 
4. Индустриална керамика на основа силициев карбид. 
Тип изфилтрирана със силиции. Послойно леене и синтероване. Изработка на 
готови детайли. 
Химичен състав  - минимум 82% SiC, 12% Si. Твърдост: 2500HVN(kg/mm²) - 9,5 
Mohs; Плътност: 3,0 g/cm³; Влаго-поглъщане – 0%; Порьозност – 0%; 
Топлопроводимост – 0 %; Максимална работна температура 1300 °C. 
Дебелина на материала  - 20 мм. 
 
III. Гаранционен срок – 3 години след полагане и въвеждане в 
експлоатация. 
 
IV. Срок и начин на изпълнение на поръчката. 
Срокът за изпълнение на поръчката ще бъде 2 години или до изчерпване на 
средствата, което събитие настъпи първо. Доставките се извършват на части 
след предварителна заявка от Възложителя. Обемите ще бъдат съобразени с 
графика на ремонтната програма на дружеството. 
 
V. Начин на плащане. 
До 60 дни след подписване на приемо-предавателен протокол за извършена 
доставка (работа) и издадена фактура за съответната сума съгласно 
разпоредбите на чл.113 от ЗДДС. 
 
 


