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BG-с. Ковачево:

Решение за откриване на процедура

І: Възложител

ІI: Откриване

IІI: Правно основание

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

7. Електроинженерство

Решение номер 18152-1 от дата 02.11.2018 г. 

Секторен

Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123531939

BG344,  ТЕЦ  Марица  изток  2  ЕАД,  Област  Стара  Загора,  община  Раднево,  За:  По

техническите  въпроси:  П.  Чамов  -  Турбинен  цех;  По  въпроси  относно  процедурата:

М.Милев -  Търговски отдел;,  България 6265,  с.  Ковачево,  Тел.:  042 662553;  042 662010,

E-mail: m.milev@tpp2.com, Факс: 042 662950

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.tpp2.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1513.html.

I.1)

Основна дейност

Електроенергия

I.4)

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

Вид на процедурата

Пряко договаряне

ІI.1)

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП
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IV: Поръчка

V: Мотиви

Наименование

Ремонт на детайли от проточна част на ТА- 8 в заводски условия

IV.1)

Обект на поръчкатаIV.2)

Услуги

Описание на предмета на поръчката

Ремонт на детайли от проточна част на ТА- 8 в заводски условия съгласно Приложение №1 -

Обем за ремонт на детайли от проточна част на ТА-8 в заводски условия и Приложение №2

- Технически условия.

ІV.3)

Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

ІV.4)

Информация относно средства от Европейския съюзIV.5)

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

Разделяне на обособени позицииIV.6)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената  поръчка  не  може  да  бъде  разделена  на  обособени  позиции,  тъй  като

дейностите,  които следва да  се  реализират  в  рамките на  изпълнение на  договора,  са  от

такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции

биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат.  В тази

връзка за качественото изпълнение на поръчката дейностите предмет на поръчката трябва

да бъдат изпълнени от един икономически оператор.

Прогнозна стойност на поръчкатаIV.7)

Стойност, без да се включва ДДС: 388000 BGN

Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ

IV.8)

Мотиви за избора на процедура

Парна турбина ст.№8 ,  тип К-215-130-1 е въведена в експлоатация на 20.12.1995 год. От

проведената  през  2010  г.  рехабилитация  до  2018  г.  не  е  провеждан  основен  ремонт  на

турбината.  Към  настоящия  момент  се  провежда  първият  планов  основен  ремонт  на

турбината, като срокът на ремонта е от 16.08.2018г. до 20.11.2018г. (удължен със Заповед

№1708/16.10.2018  г.  до  дата  21.12.2018  г.).  При  отваряне  на  турбината  се  констатираха

V.1)

Съдържание на документ http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=876401&newver=2

2 of 4 11/2/2018, 3:04 PM



VI: Одобрявам

VII: Допълнителна информация

множество дефекти и несъответствия, които са подробно описани в Констативен протокол

№837/11.09.2018г.  На  основание  гореописания  протокол  се  проведе  технически  съвет

(Протокол №65/14.09.2018 г, на който се взе решение за извършване на ремонт в заводски

условия на ротор средно налягане и диафрагми 12, 15-21 ст. (общо осем броя). Направените

констатации еднозначно показват, че е невъзможно завършването на ремонтните дейности и

въвеждането на турбината в експлоатация без извършване на определения обем за ремонт на

детайли  от  проточна  част  на  ТА-8  в  заводски  условия.  Неизпълнението  на  този  обем

дейности  (например  монтаж  на  ротор  средно  налягане,  който  е  с  кривина  5  пъти  над

допустимата)  е  предпоставка  за  възникване  на  крупна  производствена  авария,  която  да

доведе до извеждането  на блока от  работа  за  неопределен период от  време и загуба  на

значителен финансов ресурс за отстраняване на последиците от аварията. Обемът дейности

се  явява  извънтипов  при  ремонт  на  парни  турбини  и  като  такъв  не  е  предвиден  при

планирането на дейностите по основния ремонт на ТА-8. Въпреки, че основната част от

ремонтните  дейности  се  изпълнява  по  стопански  начин,  централата  не  разполага  със

специализирано оборудване, технология и обучен персонал за изпълнение на дейностите по

Приложение №1. В този смисъл са налице изключителни обстоятелства по смисъла на §2, т.

17  от  ДР  на  ЗОП,  които  биха  могли  да  доведат  до  последващо  възникване  на  крупна

производствена авария и да предизвикат опасност за живота или здравето на служители на

дружеството  и  негови  контрагенти,  за  околната  среда,  или  биха  могли  съществено  да

затруднят  нормалното  изпълнение  на  нормативноустановени  дейности  на  възложителя.

Извършването на посочените дейности следва да приключи преди края на основния ремонт

на турбината – 30.11.2018г., за да бъде сглобена турбината и пусната в експлоатация при

спазване действащите разпоредби за работа и сигурност на електроенергийната система.

Необходимо е неотложно възлагане на поръчката, тъй като при спазване на сроковете по чл.

178, ал. 2 и 3 от ЗОП ще се наложи продължителен престой на Блока и това ще доведе до

големи финансови загуби от страна на Възложителя.

Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие,
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"Брайт инженеринг" ЕООД гр. София

V.2)

Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена
поръчка или конкурс за проект, която е

V.3)

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

поканата за участие
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VIII: Възложител

Допълнителна информация

Съгласно чл. 65, ал. 1 от ППЗОП Възложителят може да не прилага чл. 64, ал. 2 и 3, когато

сключва договори на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, 4, 7 и 8, чл. 164, ал. 1, т. 3, 4, 9 и 10 и чл.

182, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В случаите по чл. 65, ал. 1 от ППЗОП възложителят взема решение за

откриване на процедурата и сключва договор за обществена поръчка след влизането в сила

на решението за откриване на процедурата.

VII.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София,

Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2)

Подаване на жалбиVII.3)

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т.5 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящото решение

02.11.2018 г. 

VII.4)

Трите имена

инж. Живко Димитров Динчев

VIII.1)

Длъжност

Изпълнителен директор

VIII.2)
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