
 

  

ИНФОРМАЦИОННО  СЪОБЩЕНИЕ 

 

ОТНОСНО: Пазарна консултация по реда на чл. 44 от ЗОП 

 

Уважаеми дами и господа, 

      „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД ви уведомява, че провежда пазарна 
консултация по реда на чл. 44 от ЗОП чрез събиране на оферти за – 
“Разработване и въвеждане в експлоатация на Програмен модул „Регистратор 
на димен газ в байпасни комини на блокове от 1 до 8“”. Офертата следва да 
съдържа следната информация: 

 Проектиране и програмиране на програмен модул (Регистратор) за 
изготвяне на денонощни справки по часове за всеки от байпасните 
комини на централата – Комин 1 Н180 ,  Комин 2 Н180, Комин 1 Н350, 
Комин 2 Н350 за наличие на суров димен газ в димохода след байпасни 
клапи на всеки котел. 

 Регистраторът да бъде инсталиран на сървърна машина от 
общостационната мрежа на централата по избор на Възложителя. 

 Формата и съдържанието на справките е по задание на Възложителя, 
съгласно Комплексното разрешително на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. 

 Входните данни за Регистратора – състояние на байпасни клапи,  
състояние на Котлите (Пуск, Стоп, Нормална работа ), състояние на 
съответната СОИ, температурата на димен газ, след  байпасни клапи 
както и други логически сигнали за състоянието на енергоблоковете да 



бъдат интегрирани в общостационната мрежа, базирана на SCADA 
пакета МИК5000. 

 Справките се изготвят автоматично за всяко денонощие според 
разработен от Изпълнителя алгоритъм, без човешка намеса и без ръчно 
въвеждане на данни. Справките се генерират в определен от 
Възложителя  час, архивират се в електронен вид. Справките да  могат 
да се експортират в Excel при поискване. 

 Регистраторът да бъде интегриран в цялостната система за екологичен 
мониторинг,  включваща СНИ,  СРП  и да бъде достъпен за разглеждане  
от работни станции на общостационната мрежа по списък на 
Възложителя. 

  Температурите на димни газове в байпасни комини след байпасни клапи 
да се визуализират в мнемосхема (технологична диаграма на пакета 
МИК5000). 

 Офертата трябва да бъде представена в срок до 16.00 часа на 
24.09.2018 г. на е-mail: NEYCHEV@TPP2.COM. 

 За допълнителна информация: инж. Н. Нейчев,  тел.: 042/662270, 
е-mail: NEYCHEV@TPP2.COM. 


