
 “АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй 
България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27 

 
 

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ 
 
 

В отговор на постъпило искане за удължаване на срока за подаване на индикативни 

предложения и въпроси по техническата спецификация на публикувана покана за пазарна 

консултация с наш № 48258 за „Доставка на мобилен дизелов генератор, монтиран в 

контейнер” правим следните уточнения: 
 

I. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че удължава срока за 

набиране на индикативни предложения за „Доставка на мобилен дизелов генератор, монтиран в 

контейнер” до 31.01.2022 г., при условията, посочени в публикуваната в профила на купувача 

покана за пазарна консултация № 48258. 
 

II. Отговори на постъпили въпроси 
 

1. В техническата спецификация е посочен диапазонът на мощност: 1100-1400кВт. за каква 

мощност е необходимо да се извърши разчетът, за 1100кВт или за мощност 1400кВт. 

Стойността и размерите са съществено различни, тъй като се използват различни двигатели. За 

мощност от 1400кВт двигателят е с една стъпка по-мощен. 

2. В техническата спецификация е посочена максималната мощност 1100-1400кВт, номиналната 

мощност 1100-1300кВт. Ако максималната мощност е 1100кВ, тогава номиналната мощност 

трябва да е 1000кВт. Моля за уточнение относно номиналната мощност 1100кВт, възможно 

трябва да бъде 1000кВт и е печатна грешка. Моля да посочите необходимата мощност съгласно 

стандарт ISO 8528. Или моля да уточните съгласно какъв друг стандарт е посочена 

максималната и номиналната мощност от ТС. 

Отговор: Номиналната мощност трябва да е 1100кВт. 

3. Моля за височина над морското равнище на мястото, където ще се използва генераторът. 

Отговор: 33 м. 

4. Моля за информация ще има ли дизел-генераторът отношение към ядрената безопасност, и, 

ако е приложимо, неговия клас на безопасност. 

Отговор: Към ядрената безопасност не, клас на безопасност 4-Н. 

5. Моля за информация има ли ограничения за теглото на генератора. 

Отговор: Обща маса, Мах. - 20т. заедно с контейнер и гориво. 



6. Моля за информация има ли ограничения за габаритите на генератора. 

Отговор: 40” контейнер с размери, мм. 12034х2352х2395. 

7. Моля за информация за продължителността на автономната работа на генератора без 

дозареждане. 

Отговор: 9ч. 

8. Необходимо ли е да има функции за синхронизиране на генератора с мрежа и / или други 

генератори. 

Отговор: Не. 

9. Необходимо ли е генераторът да има допълнително окомплектоване с кабел, кабелни макари 

(ако е необходимо – с какво количество кабел). 

Отговор: Да, кабелна макара и кабел с дължина 20м. 

10. Трябва ли да влиза в обема на доставка теглич за превоз на полуремаркето с генератора. 

Отговор: В техническата спецификация в колона др. изисквания е написано да бъде посочена 

цена с и без ходова част (полуремарке с теглич). 

11. Необходимо ли е да има разпределително устройство 6кВ в контейнера с генератора. 

Отговор: Да. 

12. Моля за информация до каква температура на генератора не трябва да има дерейтинг 

(спадане на мощност). 

Отговор: Не трябва да получава дерейтинг (спадане на мощност) при 100% мощност без 

ограничения във времето на използване в температурен диапазон -30/+50°С на околната среда. 

13. Какви консуматори ще има до генератора и с какви пускови токове (най-големите – като 

пример е помпено оборудване). 

Отговор: 800kW In-100A кратност на пусковия ток - 5.3 пусковия ток e 530A. 

14. Необходимо ли е да има функция 100% прием на номинална мощност без аварийно 

изключване за една стъпка. 

Отговор: Да. 

15. Има ли изисквания за сеизмоустойчивост. 

Отговор: 3-ти клас. 

16. Моля да посочите изисквания, касаещи се околната среда (макс. / мин. температура на 

въздуха и др.). 

Отговор: -30/+50°С. 

 


