
















 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

към договор № 7342/11.06.2018 г., 
 

  сключен между УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД               
 и „ЕЙЧ АЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
1. Технически характеристики 

Таблица 1 
Технически характеристики Специфицирани от 

възложителя 
1. Общи характеристики на непрекъсваемата токозахранваща система  

1.1.  номинална изходна мощност, (kVA) : не по-малка от  120 kVA, 
не повече от  130 kVA 

1.2. номинална активна изходна мощност, (kW)  не по-малка от 108 kW, 
не повече от 117 kW 

1.3. ефективност AC-AC в режим ON-LINE при товар >50% > 94%  
1.4. работна температура на инверторната част на UPS  0-35° С 
1.5. относителна влажност (без конденз) <95% 
1.6. ниво на отделян шум <60 dB 
1.7. кабелен вход  отдолу 
1.8. време между два последователни отказа – не по-малко от: 360 000 ч. 
1.9. стандарти за съответствие на устройството 
− за условия на безопасност: 
− за електромагнитна съвместимост: 
− за тестване и  характеристики: 

 
IEC EN62040-1 
IEC EN62040-2 
IEC EN62040-3 или 
еквивалетни 

1.10.  стандарти за съответствие на качеството на производителя: ISO9001:2008 
ISO14001 или 
еквивалетни 

2. Характеристики на токоизправителя  
2.1.  номинално входно напрежение: 400 VAC 
2.2.  толеранс на входното напрежение: -15%/+15% 
2.3.  честота на входното напрежение: 50 Hz ± 5 % 
2.4.  фактор на мощността на входа: > 0.99 
2.5.  хармоници на тока на входа THDi при товар 50%: < 7 % 
2.6.  толеранс на изходното постояннотоковo напрежение: ± 1 % 
2.7.  пулсации на изходното постояннотоковo напрежение: 1 % rms 
2.8.  максимален фазен ток, консумиран от електрозахранващата 
мрежа 

(следва да се предложи 
от участника) 

3. Характеристики на инвертора  
3.1. номинална изходна мощност, (kVA) не по-малка от 120 kVA 

не повече от 130 kVA 
3.2. номинална активна изходна мощност, (kW)  не по-малка от 108 kW 

не повече от 117 kW 
3.3. фактор№ на мощността на изхода не по-малко от - 0.9  
3.4. ефективност DC-AC в режим ON-LINE при товар >50% >96 % 
3.5. изходно напрежение при балансиран товар 400 VAC ± 1 % 
3.6. нелинейни хармоници на изходното напрежение 
− при линеен товар: 
− при нелинеен товар: 

 
<1 % 
<5 % 

3.7. номинален изходен ток при комплексен товар, Inom  (следва да се предложи 
от участника) 

3.8. претоварване  - не по-малко от: <125% - 10 min 
<150% - 1 min 
150% - 10 sec 

3.9. ток на късо съединение при фазово късо съединение: =3 x Inom/ 5 sec 
3.10. динамични характеристики на изходното напрежение според 
IEC62040-3 

клас 1 

4. Характеристики на статичния (автоматичен) байпас:  
4.1. номинално входно напрежение  400 VAC ± 10 % 
4.2. номинална честота  50 Hz ± 1-5 % рег. 
4.3. претоварване  150 % неогранич. 

1000 % -20 msec 
5. Характеристики на комуникационни интерфейси:  
5.1. мрежова SNMP карта WEB интерфейс 



MODBUS/IP 
5.2. софтуерни лицензии за Windows Server 5 броя 
5.3. софтуерни лицензии за Linux 1 брой 
5.4. софтуерни лицензии за VM Ware 1 брой 
5.5. софтуерни лицензии за SUN storage 1 брой 
5.6. сензор за климатични условия  в помещението: температура, 

влажност 
5.7. софтуер и кабели за параметризиране и диагностика 1 комплект 
6. Характеристики на акумулаторната батерия:  
6.1. тип на батериите: VRLA AGM 
6.2. време за резерв при 100% натоварване и PF=0.9 не по-малко от 7 min 
6.3. експлоатационен проектен живот по EUROBAT 12 год. 
6.4. Сертификати на съответствие : 
− за VRLA батерии 
 
 

 
IEC 60896, част 21 
IEC 60896, част 21 
BS6290 част 4 или 
еквивалентни 

 
2. Общи изисквания към Системата:  

2.1. Да се предлага като компактна, готова за инсталиране модулна система; 
2.2. Да осигурява трифазно електрозахранване на потребителите; 
2.3. Да предпазва консуматорите от всички импулсни и други видове смущения в 

електрическата мрежа; 
2.4. Да е оборудвана с класификация за „VFI” (независими от напрежението и 

честотата на входното захранване) двойно преобразуване на електрическата енергия според 
стандарт за съответствие на устройството IEC62040-3 или еквивалентен; 

2.5. Динамичните характеристики на изходящото напрежение на Системата да 
отговарят на „Клас 1“ от стандарт за съответствие на устройството IEC62040-3 или еквивалентен. 
Това означава, че при промени на режима на работа (нормален/ на батерии) или при 
стъпаловидно натоварване с линеен или нелинеен товар, изходящото напрежение остава в 
стойностите, дефинирани в стандарта; 

2.6. Дизайнът ѝ да отговаря на техническите стандарти на Европейския съюз и на МЕК 
или еквивалентни;  

2.7. Да е подготвена за вход на силовите кабели отдолу. 
3. Общи изисквания към функциите на Системата: 

3.1. Системата да се състои от : 
− токоизправител с входен изолационен трансформатор; 
− зарядно устройство с ток на заряд не по-малко от 100А и да осигурява зареждане на 

регулируем брой клетки; 
− инвертор, управляван с ШИМ (PWM) и изходен филтър; 
− статичен автоматичен байпас; 
− вграден ръчен байпас за сервизни цели; 
− мрежова SNMP карта за мониторинг и контрол по Ethernet 10/100/1000 мрежа с 

възможност за WEB интерфейс  за достъп и дистанционен мониторинг по MODBUS over IP; 
− софтуерни лицензи за правилно приключване на работните сесии на операционните 

системи на отговорното оборудване при изчерпване времето за резерв; 
− два броя сигнални изхода със сух контакт 220V, 1A, чрез които да се сигнализира 

отдалечено режим на работа на батерии. 
 Тези основни компоненти следва да може да се допълват и с други необходими 
елементи за регулиране и контрол, дисплеи и диагностични уреди. 
 При възникване на смущения в захранващата мрежа извън зададените параметри, 
захранването на консуматорите следва да продължава без прекъсване, като се използва 
електроенергията, съхранена в акумулаторните батерии. 

3.2. Изисквания  към токоизправителя  
−  входния изолационен трансформатор да изолира постоянно токовите потенциали от 

захранващата електроразпределителна мрежа и да разделя галванично по-горе описаните 
отговорни консуматори от останалата електроразпределителна система. По този начин се 
избягва протичане на изравнителни токове между захранваните отговорни консуматори и други 
източници/консуматори.  



−  с цел удължаване експлоатационния срок на акумулаторните батерии, зареждането им 
да се извършва по алгоритъм, позволяващ акумулаторните батерии да не са подложени на 
непрекъснат подзаряд, а да се дозареждат периодично или след цикъл на разреждане.   

−  максималният заряден ток  на акумулаторните батерии да може да се регулира.  
−  да има непрекъснат контрол над акумулаторните батерии, който да извежда 

съобщения за  евентуални отклонения от нормалната работа.  
−  да се идентифицират и сигнализират и следните събития: 
 отворен прекъсвач на акумулаторните батерии; 
 изгорели предпазители на акумулаторните батерии;  
 следене на изолационното съпротивление на акумулаторната батерия към земя. 
3.3. Изисквания към инвертора: 
−  инверторът да се захранва от токоизправителя или в случай на отпадане на мрежовото 

напрежение от акумулаторните батерии без прекъсване.  
−  инверторът да е устойчив на късо съединение, така че при възникване на късо 

съединение във веригата на един от консуматорите и изключване на съответния предпазител в 
разпределителното табло, захранването на останалите консуматори да не се прекъсва. За  
постигане на максимална защита на консуматорите, инверторът да може да издържи не по-
малко от 3 пъти номиналния ток в условията на късо съединение, поддържайки го до 5 секунди 
и едва след това  да изключи изцяло. 

3.4. Изисквания към акумулаторните батерии: 
−  да бъдат оловно киселинни, необслужваеми, с капацитет за автономна работа не по-

малко от 7 минути при 100 % натоварване на Системата.  
− акумулаторните батерии да бъдат по технология VRLA AGM и да имат проектен 

експлоатационен живот не по-малък от 12 години, съобразен и отговарящ на стандарт BS6290 
част 4 или еквивалентен, класифициращи ги като EUROBAT „> 12 Very Long Life “; 

−  акумулаторните батерии да бъдат монтирани в шкаф в отделно помещение и да имат 
изводи за подвързване в предната част, с цел лесен достъп за периодично измерване на всяка 
индивидуална батерия. Участникът, избран за изпълнител, следва да осигури подходящ шкаф за 
батериите, съобразен с помещението за разполагане, както и оригинални свързващи изолирани 
мостове между батериите, доставени в комплект с батериите и разединител със стопяеми 
предпазители за всеки един от клоновете.  

3.5. Изисквания към статичния (автоматичен) байпас SBCB 
−  статичният байпас да се използва за превключване на консуматорите директно към 

електрозахранващата мрежа или към алтернативен източник на енергия без прекъсване на 
електрозахранването към консуматорите. Това е необходимо при възникване на повреда в 
Системата, при претоварване, при късо съединение на изхода или при прегряване на инвертора. 
В тези случаи превключването да се извършва автоматично.  

−  да има възможност принудително да бъде превключен ръчно.  
3.6. Изискване към ръчния байпас на системата MBCB 
−  Системата трябва да е оборудвана с ръчен байпас MBCB, който да позволява 

прехвърляне на товара към резервната мрежа без прекъсване на захранването. Чрез ръчния 
байпас Системата да може да бъде обезточена с цел обслужване или ремонт.  

−  ръчният байпас трябва да позволява заключване с цел избягване на нежелателно 
превключване при нормален режим на работа на Системата.  

4. Допълнителни изисквания: 
4.1. Срок за доставка, демонтаж и монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация - до 

90 (деветдесет) календарни дни след писмена заявка от възложителя. 
4.2.  Демонтажът на съществуващата Система, монтажът, настройката, въвеждането в 

експлоатация и гаранционното поддържане на новата Система следва да се извършат от 
технически лица, които притежават съответните квалификация и опит; 

4.3. Гаранционен срок на Системата - не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца, 
считано от датата на двустранно подписан протокол за въвеждане в експлоатация. Гаранцията 
на Системата следва да включва отстраняване на всички технически неизправности, възникнали 
не по вина на възложителя.  
 Гаранционното поддържане на Системата следва да е съобразено с изискванията на 
фирмата производител, както и да се извършва от оторизирана от производителя на Системата 
организация. 

4.4. Изпълнителят следва да гарантира пълната функционална годност на Системата 
съгласно нейното предназначение, техническата спецификация и техническите стандарти за 
качество и безопасност. 



4.5. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят следва да отстранява със свои сили 
и средства всички повреди по Системата, съгласно предложените гаранционни условия и 
техническото предложение за изпълнение на поръчката. 

4.6. По време на гаранционния срок, при установена повреда по Системата, 
Изпълнителят следва да изпрати свои квалифицирани представители (сервизен екип) на място 
за констатиране и идентифициране на повредата в срок от 24 (двадесет и четири) часа от 
получаване на рекламационното съобщение на възложителя, изпратено по факс, телефон, 
електронна поща или обикновена поща. При визитата на сервизния екип на Изпълнителя следва 
да се състави констативен протокол за извършеното техническо обслужване, вида на повредата, 
работите и срокът, необходими за отстраняването. 

4.7. По време на гаранционния срок Изпълнителят следва да отстрани настъпила 
повреда в срок от 48 (четиридесет и осем) часа, считано от датата на констатиране на повредата, 
по реда на  т. 4.6. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда в срок от 48  
(четиридесет и осем) часа, Изпълнителят следва да подмени дефектиралата част с нова от същия 
или подобен клас, която се задължава да монтира и въведе в експлоатация при същите условия 
и срокове на изпълнение, както оферираните в „Предложение за изпълнение на поръчката“, 
като гаранционният срок на Системата следва да се удължи със срока, през който е траело 
отстраняването на повредата/ подмяната.  

4.8. За оглед на място на помещението, в което следва да бъде монтирана Системата, 
можете да се обърнете към инж. Павел Щерев - началник отдел ОМНА, в работно време на 
Възложителя до изтичане на срока за подаване на оферти, посочен в Обявлението по настоящата 
обществена поръчка. 
 



 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

към договор № 7342/11.06.2018 г., 
 

 сключен между УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД 
и „ЕЙЧ АЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 

 













 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

към договор № 7342/11.06.2018 г., 
 

 сключен между УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД             
и „ЕЙЧ АЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 

 





 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 

ПРИЕМО - ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА ДОСТАВКА НА СИТЕМАТА 
към договор № 7342/11.06.2018 г., 

 

 сключен между УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД               
и „ЕЙЧ АЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 

 



 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  
 

ПРОТОКОЛ ЗА МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 
СИСТЕМАТА 

 
към договор № 7342/11.06.2018 г., 

 

  сключен между МБАЛ „Света Марина“ ЕАД               
 и „ЕЙЧ АЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 
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