ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
за
ЗА ДОСТАВКА НА КАЛЦИЕВ ОКСИД
I. Предмет на поръчката:
Доставка на калциев оксид клас CL90-Q БДС EN 459-1:2010 или еквивалент,
за технологичния процес на сероочистващата инсталация - цех СОИ.
II. Обем на поръчката: Ориентировъчен обем на поръчката - 6 000 тона
III. Начин на възлагане и разпределение на доставката по количества:
по заявка на Възложителя.
Адрес за доставка на калциев оксид:
с. Големо село общена Бобов дол, ТЕЦ „Бобов дол"
с автоцистерни: Цех „СОИ" по 24+26тона,
за насипни товари, снабдени с компресор за разтоварване и гъвкава връзка с
адаптор от материал, устойчив на химикала и съвместим с разтоварващия
накрайник на силоза в централата за безпроблемно и безопасно разтоварване.
Сероочистващата инсталация разполага с 7 силоза с вместимост по 100m .
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IV. Срокове и възможности за изпълнение на поръчката: Срок за доставка ежедневно след подадена от Възложителя заявка, в зависимост от натовареността
на мощностите на централата.
Доставените количества трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и
информационен лист за безопасност от производителя.

V. I4eHOo6pa3yeaHe:
Обща цена на доставката в лева при условие DDP-ТЕЦ Бобов дол"-ЕАД, без ДДС,
Единична цена на лева/тон без ДДС при условие на доставка DDP -"ТЕЦ Бобов
ДОл"-ЕАД.
VI. Изисквания към техническите и качествени параметри за калциев оксид:
6.1. Съгласно калциев оксид клас CL90-Q БДС EN 459-1:2010 или еквивалент.
6.2. Приемането на всяка партида се извършва на територията на Възложителя при
наличие на необходимата документация на товара -нареждане за експедиция
/товарителница/ и партиден сертификат за качество/анализно свидетелство/.
6.3.Възложителят си запазва правото да извърши анализ /входящ контрол/ на
отделните партиди от продукта по своя преценка.
6.4.При установено от Възложителя несъответствие по качество, в присъствие на
специализиран орган за контрол на качеството се отбират проби за анализ от
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акредитирана лаборатория. Разходите по независимия контрол се поемат от
неизправната страна.
6.5. При извършване на първата доставка Изпълнителят представя „Информационен
лист за безопасност" за калциев оксид.
6.6. Съгласно действащите стандарти за маркировка, както преди така и в процеса на
транспорта на химическия реагент.
VII. Гаранционен срок: съгласно стандарта.
VIII. Начин на плащане: до 60 дни след извършена доставка, двустранно подписан
приемо-предавателен протокол, фактура оригинал и партиден сертификат за
качество/анализно свидетелство/. Срокът за плащане започва да тече от датата на
последно представения документ.

Гл. инженер
инж. Г. Михалков
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