ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
към документацията за участие в процедура „Избор с публична покана“ с предмет:

„Доставка и пускане в експлоатация на 1 брой високотехнологична солоочистваща
инсталация, съдържащ следните компоненти:
1. Платформа; 2. Помпа центробежна самозасмукваща; 3. Сито обезводняващо; 4.
Спирален класификатор (сепаратор); 5. Междинен кошов елеватор; 6. Вертикален
сепаратор с въздушен ежектор; 7. Обезводняващ кошов елеватор; 8. Разтоварващ
лентов транспортьор“
1. ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Настоящата спецификация определя конкретни изисквания към оборудването/инсталацията,
предмет на процедурата. Тези изисквания се отнасят към техническите и функционални
характеристики и техните параметри. Техническите и функционални характеристики и
техните параметри са определени в зависимост от конкретното технологично
предназначение на оборудването/инсталацията в производствената дейност на „Солдекс“
ЕООД.
Техническите и функционални характеристики на оборудването/инсталацията са определени
на база заложените минимални технически и/или функционални характеристики в
Приложение Ц към Договора за БФП № BG16RFOP002-1.001-0359-C01. В настоящата
спецификация са определени допълнителни технически и функционални изисквания към
предварително заложените като минимални, като те не влизат в противоречие с тях и не ги
видоизменят, а само допълват технологичния формат на оборудването/инсталацията в
зависимост от конкретното му производствено предназначение.
Изискването към параметрите на техническите и функционални характеристики в
техническото предложение на кандидатите е, те точно да отговарят на тези по настоящата
спецификация. Отклоненията от тях в техническото предложение на кандидатите са
приемливи, дотолкова доколкото капацитетът е поне еквивалентен на изискуемите.
Забележка: Ако в настоящата спецификация се цитира конкретен продукт или
производител, в частност имена на видове, модели или марки, следва да се тълкува като “или
еквивалент”.
____________________________________________________________________________________________________
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2. ВИД НА ДОСТАВКИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА
За изготвяне на офертата участниците следва да се ръководят по следните изисквания към
техническите и функционални характеристики на оборудването/инсталацията.
СОЛООЧИСТВАЩА ИНСТАЛАЦИЯ – 1 бр., съдържаща следните компоненти:
минимални технически и/или функционални
характеристики

компонент
Платформа

•
•

Дължина – максимум 15 метра
Широчина – максимум 4 метра

Помпа
центробежна
самозасмукваща

•

Производителност – минимум 110 m3 /час

Сито
обезводняващо

•

Производителност – минимум 110 m3 /час

•
•
•

Производителност – минимум 45 т/час
Брой ходове на спиралите – минимум 2
Мотор – редуктор, Двигател асинхронен, мощност
максимум 10 кВт

•
•
•

Производителност - минимум 45 т/час
Задвижване на елеватора - мотор-редуктор, мощност
максимум 10 кВт
Влажност на обезводнената сол - максимум 30 %

•
•
•

Производителност – минимум 45 т/час
Задвижване: мотор-редуктор с мощност максимум 20 кВт
Разход на промивна течност – максимум 175 м3/час

•
•

Производителност - минимум 45 т/час
Задвижване на елеватора – мотор-редуктор, мощност
максимум 10 кВт
Влажност на обезводнената сол - максимум 30%

Спирален
класификатор

Междинен кошов
елеватор

Вертикален
сепаратор
въздушен
ежектор

Обезводняващ
кошов елеватор

Разтоварващ
лентов
транспортьор

с

•
•
•
•
•

Производителност –минимум 45 т/час
Ширина на лента на транспортьор – минимум 300 мм максимум 900 мм
Дължина на транспортьор – минимум 4500 мм
Привод на транспортьор - мотор-редуктор, с мощност
максимум 5 кВт
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Допълнителни технически и функционални изисквания:
•
•
•
•

Мобилност на инсталацията - възможност за преместване на инсталацията на друга
локация без да е трайно прикрепена към земята;
Достигната чистота на промитата сол в граници 98,00 - 99,50% на база сухо вещество;
Съдържание на влага в готовия продукт до 0,1 %;
Възможност за добавки.
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