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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

  
„Доставка на железен трихлорид /ферихлорид/  

за нуждите на „В и К“ ЕООД – Видин“ 

 

 

 

 
1.Описание на доставката: 
Обществената поръчка е с предмет доставкa на железен трихлорид /ферихлорид// за нуждите на 

възложителя. Ферихлоридът е необходим като коагулант за химичното доотстраняване на фосфора в 

биологичното стъпало на ПСОВ Видин. Прогнозното количество на ферихлорида за 6 месеца е 36 

тона:  

 

2.Основни характеристики: 
- химични свойства – ферихлорид, течен разтвор; 

- трябва да отговаря на следните химични показатели: 

№ Показател 
Единица на 

величината 

Допустими 

стойности 

1 Съдържание на ферихлорида – FeCl3 % мин. 40 

2 Феросоли като Fe
2+

 % макс. 0,5 

3 Свободен хлор % макс. 0,01 

4 Киселинен еквивалент Mol NaOH/l 10 до 12,8 

 

3 Изисквания към срока на годност 
Към момента на доставката на ферихлорида, срокът на годност да не е по-кратък от 12 месеца и 

трябва да не е изчерпан повече от 30% от срока му на годност. 

3.Опаковане, транспортиране  и временно складиране. 
Доставките на ферихлорида да се извършват с автоцистерни и за сметка на Изпълнителя.  

3.2 Изисквания към доставката 
Доставяният ферихлорид във „В и К“ ЕООД – Видин трябва да бъде придружен с документи 

удостоверяващи съответствието на продукта с изискванията за качество: 

- Декларация за съответствие или Анализно свидетелство на съответната партида с подпис и печат 

на производителя с посочени конкретно измерени стойности на показателите, посочени в таблицата; 

- Декларация за произхода /производител на продукта/, партиден №, дата на производство, срок на 

годност; 

 

- Участникът трябва да предостави на ,,В и К“ ЕООД- Видин ‚‘‘Информационен лист за 

безопасност“ на български език, изготвен съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006г. относно регистрацията, 
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оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)  със съдържание съгласно Регламент 

(ЕС) 453 от 20 май 2010г.; 

4.Входящ контрол 
Възложителят си запазва правото да извършва входящ контрол на доставяните партиди 

ферихлорид в лабораторията на ПСОВ. 

 

 

       Изготвил:  (Р-л ПСОВ – инж. Цветомир Велков) 

 
 


