ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД - БУРГАС
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

“Доставка на трифазни маслени двунамотъчни трансформатори 50кVA и 100кVA
20/0,4kV изработка с алуминиев проводник”
І. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: “Доставка на трифазни маслени двунамотъчни
трансформатори 50KVA и 100KVA 20/0,4kV изработка с алуминиев проводник”.
Доставките ще се извършват след получаване на писмена заявка.
ІI. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА: до 46 000 лева без ДДС
III. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: гр. Бургас, “Кумлушка низина” /срещу УСМ/ - Централен
склад на ВиК.
IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: в лева, по банков път, в срок до 30 (тридесет) дни, считано от
датата на извършена доставка, удостоверена с подписване на двустранен приемопредавателен протокол и представяне на фактура.
V. СРОК НА ДОСТАВКА: до 30 дни след писмена заявка от Възложителя.
VI. ГАРАНЦИОНЕН СРОК: не по-малък от 24 месеца от датата на закупуването.
VI. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:
1. Участниците трябва да предложат изделия, които:
- съответстват на техническата спецификация и са нови, неупотребявани;
- са в съответствие със стандартите и изискванията на ЕС, включително с изискванията на
ЕС за безопасност – СЕ маркировка. Да се приложат технически паспорти на български език
с пълни технически данни и характеристики на изделията. При доставка да са придружени
със сертификат за качество и произход.
2. Участниците следва да са производители или оторизирани дистрибутори на
предлаганите изделия;
3. Производителят да е сертифициран ISO 9001:2008 /или еквивалент/, относно
въведена система за управление на качеството.
VII. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - В настоящата техническа спецификация са
посочени основните технически характеристики и изискванията, на които трябва да
отговарят доставяните трансформатори.
№
Технически характеристики
Изисквания на Възложителя
1
Тип на трансформатора
Трифазен, двунамотъчен, маслен, за външен
монтаж или вентилирано помещение
2
Работна среда
Надморска височина до 1000м, Максимална околна
температура 40°С, референтна температура 75°С
3
Намотки
Използваният материал на проводниците е чист
алуминий
4
Брой на фазите
3
5
6
7
8
9
10
11

Номинална честота, Hz
Номинално напрежение kV
Максимално напрежение, kV
Номинална мощност kVA
Група на свързване
Ном.напрежения при празен ход
Загуби съгласно EN 50464-1:2007

50
20
24
50, 100
Yzn5
20/0,4kV
Нормални Dk, Eo
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