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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка и монтаж на водогреен котел за нуждите на ДГ „Ален мак“, гр. Трън“.
Настоящият документ представлява „техническа спесификация” по смисъла на
§2, т.54 от ДР на ЗОП, в който се определят изискванията на Възложителя за всички
технически предписания, които се съдържат по специално в документацията за
обществената поръчка, определящи изискваните характеристики на материалите,
работни характеристики, размери, методи и технологии на строителството, както и
всички други технически условия.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 и чл. 49 от ЗОП да се счита добавено
„или еквивалент” навсякъде, където, в документацията по настоящата поръчка са
посочени български стандарти, които въвеждат европейски стандарти: европейски
технически оценки: общи технически спецификации: международни стандарти: други
стандартизационни документи, установени от европейски органи по стандартизация
или когато няма такива – чрез български стандарти, български технически одобрения
или български технически спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на
изчисление и изпълнение на строителството, както и до използването на стоките:
технически одобрения или спецификации или други технически еталони по чл. 48, ал.1
от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент,
тип, произход или производство.
Изключение са случаите, когато чрез модел, марка, тип или по друг начин
Възложителя индивидуализира собственото му съоръжение, за което са предназначени
доставките или услугите, предмет на поръчката.
Ако някъде в техническата спецификация и/или документацията на участие има
посочен: конкретен стандарт, модел, търговска марка, тип, патент, произход,
производство или др., Възложителя на основание чл.50, от ЗОП ще приеме всяка
оферта, когато участникът докаже с всеки установен документ, че предложеното от
него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в
техническите спецификации.
Еквивалентността се доказва по реда на чл. 52 от ЗОП.

I. Предмет на поръчката
„Доставка и монтаж на водогреен котел за нуждите на ДГ „Ален мак“, гр. Трън“.

1

Предметът на поръчката представлява демонтиране на съществуващ котел с
принадлежности, доставка и монтаж на нов стоманен комбиниран водогреен котел за
парно отопление е мощност 180 KW СЪС съответните му принадлежности.
Изпълнителят трябва да достави и монтира нов котел с мощност 180 KW и
горелка, за нуждите на ДГ „Ален мак“, гр. Трън.
Дейностите, които избрания за изпълнител участник, следва да извърши са
следните:
Доставка и монтаж на фабрично нов котел водогреен.
Гориво – фракции с размери до 35 мм на всички видове пелети (включително
индустриални), костилки, дървесен чипс, въглища и въглищен прах.
Мощност 180KW, комплект с горелка.
Горивоподаващ шнек.
Бункер за пелети.
Табло за управление и контрол по температура на топлоносителя постъпващ към ВОИ.
Необходимата арматура за преработка.
Подвързване към димоотход.
Участникът избран за изпълнител следва да извърши гаранционна поддръжка в
посочения гаранционен срок - 24 месеца.
Срокът за изпълнение предмета на поръчката е до 30работни дни.
Гаранционния срок на доставените и монтирани съоръжения, предмет на договора е
24 месеца и започва да тече от издаването на Протокол за проведена 72-часова проба
при експлоатационни условия.
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