
 

ТО/ММ/ММ  1 

 

ДОГОВОР 

 

 №  16466 

Днес 17.06.2019г. се сключи настоящия договор за възлагане на обществена 

поръчка между: 

„ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара 

Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 

042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; 

регистрирано в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ  при Агенцията по 

вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: 

BG22TTBB94001526680953, BIC: TTBBBG22, Експресбанк АД, представлявано от 

инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор, наричано за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и  

„Краностроене Инженеринг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, ул. Пробуда 12 А, тел. 02/9382939, e – mail – office@kranostroene.com 

Регистрирано в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по 

вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ:BG831641446;IBAN:BG98UBBS88881000645492 

BIC UBBSBGSF Банка: Обединена българска банка АД – град:  София 

представлявано от Иван Димитров Тодоровски - Управител, наричано за 

краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

с подизпълнител: 

„Геострой инженеринг“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. 

Стара Загора. ул. Гео Милев № 35, ет. 2, ап.8 тел. Регистрирано в търговския 

регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписвания; ЕИК по 

БУЛСТАТ 123653965; представлявано от Георги Танев Иванов - Управител 

Делът на участие в изпълнението на поръчката на „Геострой инженеринг“ 

ООД, гр. Стара Загора е 30 % от общата стойност на договора. 

за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. Настоящият договор е сключен в резултат на проведена процедура чрез 

публично състезание, рег.№ 18162 по първа обособена позиция с предмет „Ремонт 

на кранови пътища в цех Турбинен“ 

2. Неразделна част от договора са: 

2.1. Приложение №1 – Обем. 
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2.2. Приложение №2 – Технически условия за изпълнение на Обществената 

поръчка. 

II. ЦЕНА, ФАКТУРИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

1. Общата стойност на договора е 87 509.00 лв. /словом: осемдесет и седем хиляди 

петстотин и девет лева/, без ДДС. 

2. Неразделна част от договора е Приложение №1 - Обем на ремонтни дейности по 

кранови пътища  с единичните цени в които са включени труд,  консумативи,  

транспортни разходи, монтаж и демонтаж на собствено скеле и  осигуряване на 

собствени противопожарни средства необходими за извършване на ремонтните 

работи. 

3. Плащанията по договора се извършват по следният начин: за всеки обект на 1 – 

ва обособена позиция позиция изпълнените ремонтни работи се заплащат 100% 

след  подписване на Протокол за окончателно извършен обем  /ОД 6.3-1-123-47/, 

Протокол за успешно проведения ремонт и въвеждане в експлоатация на 

съответния подкранов път и фактура оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС 

и документи, представени по чл.66, ал.7-10 от ЗОП при сключени договори с 

подизпълнители. 

Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представения документ.  

 

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

1. Срока за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца от датата на 

сключването на договора, като за отделните обекти е както следва: 

1.1. Кран мостов електрически двугредов (КМЕ-2Г)  Q =115/20/8 t 3 с рег.№ СзПС 

0050 и СзПС 0089, монтирани в Машинна зала част 700 МВт на Турбинен цех на 

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД  - срокът за ремонт е до четиридесет дни от дата на 

предаване на обекта, но не по-късно от 12 месеца от датата на сключване на 

договора. 
1.2. Кран мостов електрически двугредов (КМЕ-2Г)  Q=100/20/5 t  с  рег.№ СзПС 

1060 и СзПС 106, монтирани в Машинна зала част 890 МВт на Турбинен цех на 

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, - срокът за ремонт е до петдесет дни от дата на 

предаване на обекта, но не по-късно от 12 месеца от датата на сключване на 

договора. 
1.3. Кран мостов електрически двугредов (КМЕ-2Г)  Q=12,5t; H=12m  с         рег.№ 

СзПС 1233, монтирани в Циркулационна помпена станция №2 на Турбинен цех 

при „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД  /вътрешен/- срокът за ремонт е до  тридесет 

дни от дата на предаване на обекта, но не по-късно от 12 месеца от датата на 

сключване на договора. 
1.4. Кран козлови електрически едногредов (ККЕ-1Г) Q=5 t; H=24 m  с         рег.№ 

393ПС269, монтирани в Циркулационна помпена станция №2 на Турбинен цех 

при „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД /вътрешен/- срокът за ремонт е до тридесет дни 

от дата на предаване на обекта, но не по-късно от 12 месеца от датата на 

сключване на договора. 
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IV. ГАРАНЦИИ 

1. Преди сключване на договора, Изпълнителят представя гаранция за изпълнение 

в една от формите определени в чл. 111, ал. 5 на ЗОП, в размер на 4 375.00 (четири 

хиляди триста седемдесет и пет лева) представляващи 5% от стойността му, 

закръглена до лев, като гаранция за изпълнение на договор. Представя се преди 

подписването му и се освобождава в срок до 30 дни след изтичане на 12 месеца от 

гаранционният срок по договора и отправено писмено искане от страна на 

Изпълнителя до Възложителя. Тази гаранция обезпечава и гаранционната 

отговорност на Изпълнителя за 12 месеца от гаранционния период и се връща на 

Изпълнителя при добросъвестно изпълнение и липса на претенции от страна на 

Възложителя. Ако гаранцията е парична сума, се внасят по сметката на 

Възложителя, а именно: IBAN BG22 TTBB 9400 1526 6809 53, BIC: TTBBBG22,  

„Експресбанк” АД клон Раднево. Ако гаранцията е банкова, се представя по 

посочения в документацията образец и е със срок на валидност 25 месеца от датата 

на сключване на договора. Ако гаранцията е застраховка се представя оригинална 

полица със срок на валидност 25 месеца от датата на сключване на договора. 

2.Гаранционния срок  за всеки един от обектите по първа обособена позиция за 

качеството на извършените видове работа е 24 /двадесет и четири/ месеца и 

започва да тече от датата на протокол за успешно проведени функционални проби 

и въвеждане в експлоатация на съответния подкранов път. 

3.Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за датата и часа на събиране на 

Комисията, която изготвя констативен протокол и се произнася за причините, 

породили дефектите и виновността за нанесените щети.  

4. В гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства 

появилите се пропуски и дефекти, дължащи се на некачествено изпълнение на 

Услугата, които се установяват с подписването на протокол от двустранно 

назначена Комисия. 

5.Ако в тридневен срок от датата на уведомяване, Изпълнителят не изпрати свой 

представител за участие в Комисията, Възложителят сам съставя протокола и той е 

задължителен за страните. 

 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

1. Да осигури лице или група от своя персонал, отговорен за разрешаването на 

всички въпроси възникнали в процеса на работата. 

2. Да извършва проверка за хода на изпълнение на настоящия договор, без това да 

нарушава оперативната самостоятелност на Изпълнителя. 

3. Да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените  подизпълнители. 

4. Възложителят е длъжен да осигури на Изпълнителя резервните части и смазочни 

материали за извършването на ремонта.  

5. Възложителят е длъжен да направи конкретна заявка писмено или чрез e_mail 

при възникнала необходимост или авария. 

6. Да изплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение в размера, по реда и при 

условията на Раздел II от настоящия договор. 
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7. При възникване на трудности по осъществяване предмета на договора да съдейства 

за разрешаването им. 

8. Да предостави на Изпълнителя всички вътрешни документи /правилници, 

протоколи и др./, както и техническа документация на съоръженията, необходима за 

изпълнението на договора. 

9. Да организира приемането на дейностите по договора. 

 

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

1. Да осъществява предмета на договора съгласно описаните дейности от 

Приложение №1, Техническите условия посочени в Приложение №2, както и в 

съответствие с действащите на територията на Възложителя разпоредби. 

2. Да изпълни дейностите по предмета на договора на територията на 

Възложителя. 

3.Да осигури консумативите ( парцали, разредители, шкурка, електроди, шайби за 

рязане и шмергелене) необходими за извършване на ремонта.  

4. Да осигури монтаж и демонтаж на собственото си скеле, когато това е необходимо. 

5. Да осигури собствени противопожарни средства при изпълнение на огневи работи. 

5. Да получи плащанията в размерите и сроковете, указани в Раздел II от настоящият 

договор. 

6. Да спазва приетия в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД Правилник за вътрешният 

трудов ред. 

7. Изпълнителят е длъжен по време на гаранционния срок в случай на 

констатиране на дефект или авария по съоръженията, до 24 часа от получаване на 

известие от Възложителя, да изпрати свой ремонтен персонал на място за 

отстраняване на дефекта или аварията. 

8. Изпълнителят е длъжен да се запознае с Указания за реда и последователността 

при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на 

територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, публикувани на интернет страницата 

на дружеството (www.tpp2.com, Профил на Купувача, Вътрешни документи на 

Възложителя) и да изпълни изискванията им. 

9. Изпълнителят се задължава в еднодневен срок от подписване на договора да 

осъществи контакт с отговорника по договора и с негово съдействие да съгласува 

с компетентните лица на Възложителя от отдели „Сигурност и управление при 

кризи”, „Безопасност и здраве при работа”, „Технически контрол и качество” и 

„Екология”, както и РСПБЗН, необходимостта от представяне на документи за 

допускане до работа на територията на дружеството. Компетентните лица 

съгласуват подготвените от Изпълнителя документи и при липса на забележки 

подписват Протокол за проверка на документи за допускане до работа. 

10. В случай че Териториална дирекция “Национална сигурност”,  гр. Стара Загора 

не издаде разрешение за работа или извършване на конкретно възложена задача на 

лице – работник или служител на Изпълнителя, Изпълнителят се задължава да го 

замени, като предложи на Възложителя друго лице, притежаващо равностойна 

квалификация и опит, което също подлежи на проучване по горния ред. 
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2.11. Изпълнителят е длъжен на основание чл.66, ал.15 от ЗОП в срок до 3 дни 

след сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение 

за замяна на посочен в офертата подизпълнител, да изпрати на Възложителя копие 

заверено „Вярно с оригинал” от договора или допълнителното споразумение, 

заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал.14 от ЗОП.  

2.12. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор 

за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, 

ако са изпълнени едновременно следните условия: 

2.12.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата; 

2.12.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на 

дела и вида на дейностите, които ще изпълнява. 

2.13. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 

възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по 

чл.66, ал.14 от ЗОП. 

2.14. При обществени поръчки за строителство, както и за услуги, чието 

изпълнение се предоставя в обект на възложителя, след сключване на договора и 

най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят е длъжен да 

уведоми възложителя за името, данните за контакт и представителите на 

подизпълнителите, посочени в офертата.  

2.15. Изпълнителят е длъжен да уведоми възложителя за всякакви промени в 

предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 

2.16. Изпълнителят и подизпълнителя при изпълнението на договорът за 

общественaта поръчка са длъжни да спазват всички приложими правила и 

изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, 

приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното 

екологично, социално и трудово право съгласно приложение №10 от ЗОП. 

2.17. Изпълнителят се задължава да представи в срок от 10 дни, считано от датата 

на подписване на договора, договор за подизпълнение с подизпълнител/ите, 

посочени в офертата. 

2.18.1.  Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да 

бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, 

възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 

2.18.2. Разплащанията по чл.2.18.1. от този Раздел се осъществяват въз основа на 

искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е 

длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 

2.18.3. Към искането по предходната точка изпълнителят предоставя становище, 

от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

2.18.4. Възложителят има право да откаже плащане по чл.2.18.1.от този Раздел, 

когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината 

за отказа. 

2.19. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от 

дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 
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VII. ПРИЕМАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА 

1. След изпълнението на обема ремонтни дейности  за всеки подкранов път  от 

Приложение №1 Възложителят извършва контролно измерване на подкрановия 

път за определяне съответствието му  с изискванията на  НАРЕДБА за безопасната 

експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения. Издава се 

протокол от замерването. При установени различия в замерванията на 

Изпълнителя и тези на Възложителя следва да се изясни причината за тези 

разлики. Ако причината за различията в двете измервания е некачествен ремонт на 

подкрановия път Изпълнителят извършва за своя сметка ремонтни операции по 

отстраняване на несъответствията. Резултът от тези ремонтни дейности се 

проверява с нови измервания. Процедурата се повтаря до привеждане на 

подкрановия път в съответствие нормите, регмалентилани в наредбата  за 

безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения. 

2.След завършване на ремонта на всеки от крановете, посочени в Приложения №1 

, се извършва технически преглед съгласно НАРЕДБА за безопасната 

експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения. 

3.Изпитанията на съоръженията и документите, които ще се оформят при 

изпълнение на предмета на поръчката са посочени в Приложение №2 – 

Технически условия. 

 

VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

1. Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва за 

забава, върху неиздължената сума на ден при забава на плащания по договора, но 

не повече от 5 % от стойността на забавената сума. Максималният размер на 

дължимите от Възложителя на това основание неустойки за забава се ограничава 

до 5 % от стойността на договора. 

2. При забава изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за 

забава върху стойността на забавеното изпълнение, но не повече от 5% от 

стойността на договора. 

3. При неточно изпълнение изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% от 

стойността на договора за всеки установен случай на неточно изпълнение.  

4. При пълно неизпълнение на задълженията си по договора, Изпълнителят дължи 

неустойка в размер на 20% от стойността на договора. 

5. При пълно неизпълнение или неточно изпълнение, Възложителят има право да 

изтегли гаранцията за изпълнение по Раздел IV от настоящия договор. 

6. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото и 

да търси обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на 

неустойката. 

7. Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде 

спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия или 

бездействия не налага предвидените в договора санкции и неустойки за определен 

от него период. 

8. Изпълнителят се съгласява да удовлетвори претенциите на Възложителя за 

плащане на неустойки, настъпили в резултата на негово неизпълнение 
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произтичащо от настоящият договор. Възложителят се задължава при възникване 

на претенция да уведоми писмено Изпълнителя. Уведомлението трябва да бъде 

мотивирано по основание и размер. 

9. В случаите на т.8 от текущия Раздел, Възложителят извършва прихващане 

между двете насрещни вземания, които се погасяват до размера на по-малкото, 

като клаузата произвежда правно действие при условие, че между страните 

съществуват насрещни, еднородни, заместими и изискуеми вземания. 

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

1. При наличие на “форсмажор”, или друго събитие, двете страни могат да се 

споразумеят за прекратяване на договора. 

2. Възложителят може да прекрати договора с едностранно 7-дневно писмено 

предизвестие, както и в следните случаи: 

 На основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 

 Когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина 

за която отговаря, Възложителя може да прекрати Договора с 3-дневно 

писмено предизвестие. Неустойките по Раздел VIII остават дължими. 
3. Когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за 

която отговаря, Възложителя може да прекрати Договора с десетдневно писмено 

предизвестие. Неустойките по Раздел VIII остават дължими. 

4. Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие на основание 

чл. 73, т.1 от ППЗОП. 

 

X. ФОРС МАЖОР 

1. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнения 

на техните договорни задължения, в случай че невъзможността за изпълнение е 

следствие на събитие извън техния контрол или в случай че тези обстоятелства са 

упражнили непосредствено влияние върху изпълнението на този договор. В 

случай на възникване на такива форсмажорни обстоятелства, съответните срокове 

се удължават с времето на действие на тези обстоятелства. 

2. Всяка една от страните е длъжна да уведоми съответно другата страна за 

настъпването и прекратяването на форсмажорното събитие в 7-дневен срок от 

възникването и края на събитието, независимо от характера на събитието. 

3. Уведомяването по т.2 от текущия Раздел трябва да е потвърдено от Българската 

търговско-промишлена палата. В случая намира приложение чл. 306 от ТЗ. 

 

XI. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 

1. Всички спорове породени от този Договор или отнасящи се до него, 

включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 

недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване 

празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали 

обстоятелства, ако не могат да бъдат решени между страните се решават от 

компетентния съд. 
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ХII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

1.Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия 

договор от лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл. 40 от ППЗОП. 

Данните се обработват на законово основание съгласно чл. 112 във връзка с чл. 58 

от ЗОП 

2.Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия 

договор за физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията 

на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. Данните се обработват на законово основание 

съгласно ЗДАНС и ППЗДАНС и при спазване Указания за реда и 

последователността при подготовка на документи за допускане до работа на 

външни изпълнители на територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.  

3.Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален 

начин, в съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага 

необходимите умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и 

организационните стандарти за сигурност на данните. 

4.Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по 

договора на трета страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на 

сключване и изпълнение на настоящия договор, като трябва да е в съответствие с 

приложимото законодателство, по-специално член 25 и 26 на ОРЗД.   

5.Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от 

страните информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на 

лични данни съгласно настоящия договор. Получателят на данни незабавно 

уведомява разкриващата данни страна относно всякакви искания, възражения или 

всякакви други запитвания от субектите на данните по силата на приложимите 

закони относно обработването на лични данни, които могат да породят правно 

задължение или отговорност, или да засегнат по друг начин законните интереси на 

разкриващата данните страна.  

6.Страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на 

нарушаване на сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, 

надзорни органи или други трети страни, при условие, че събитието се отнася до 

обработването на лични данни и може да породи правно задължение или 

отговорност или да засегне по друг начин законните интереси на другата страна.  

XIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1.  Договорът влиза в сила от датата на неговото сключване. 

2. Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за 

всяка страна, при спазване на общите изисквания на Търговския закон, Закона за 

задълженията и договорите и Закона за обществените поръчки. 



 

ТО/ММ/ММ  9 

 

3. По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящият договор, 

Изпълнителят се обръща към отговорника на договора, указан по-долу. 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  …(П)…                                      ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                          

Изп. Директор:                                                        Управител: …П)… 

          инж. Ж. Динчев                           И. Тодоровски 
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                                                     I-ва обособена позиция

                        Приложение № 1 

Обем 

на ремонтните дейности по кранови пътища в цех „Турбинен“ 

 

№ Наименование на ремонтната дейност Мярка 
Кол-

во 

Ед. цена 

/в лв. без 

ДДС/ 

Обща 

цена 

/в лв. без 

ДДС/ 

1. Ревизия и ремонт на подкранов път на Кран 

мостов електрически двугредов (КМЕ-2Г)  Q 

=115/20/8 t  с        рег.№ СзПС 0050 и СзПС 

0089, монтирани в Машинна зала част 700 

МВт на Турбинен цех на „ТЕЦ Марица изток 

2“ ЕАД , обслужват  ТА -1÷4 включващо: 

   

33 054.00 

1.1. Предремонтно замерване на подкрановия път 

за определяне следните параметри: 

1.Разлика в котите (нивата) на главите на 

крановите релси в едно напречно сечение 

2. Разлика в котите (нивата) на крановите 

релси между съседни колони: 

а) при разстояние между колоните до 10 m 

б) при разстояние между колоните над 10 m 

3. Отклонение от разстоянието между осите на 

релсите 

4. Разместване челата на съединяваните релси 

– вертикално и хоризонтално 

5. Отклонение на релсите от правата линия (за 

мостови кранове за участък 40 m, а за 

останалите кранове – 30 m) 

6. Хлабини в челните съединения на релсите 

(при температура 0 °С  

и дължина на релсата 12,5 m) 

7. Разлика в котите (нивата) на главите на 

релсите на дължина 10 m от релсовия път 

 Изготвяне на протокол от замерването. 

 

Дефектовка на елементите на подкрановия път 

/релси, крепежни елементи, гумени подложки 

регулиращи планки и др./. Изготвяне на 

протокол от дефектовката със спецификация 

на необходимите резервни части. 

л.м. 420 10 4 200.00 
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1.2. Ремонт и регулировка на двете части на 

подкрановия път, включващо  отстраняване на 

всички несъответствия и дефекти, отразени в 

протоколите по т.1.1.,  в съответствие с 

изискванията на  НАРЕДБА за безопасната 

експлоатация и техническия надзор на 

повдигателни съоръжения 

л.м. 420 58.7 24 654.00 

1.3. Следремонтно замерване на подкрановия път 

за определяне съответствието му  с 

изискванията на  НАРЕДБА за безопасната 

експлоатация и техническия надзор на 

повдигателни съоръжения. Издаване на 

протокол от замерването. Сравняване данните 

от измерването с това на трета страна, наета от 

Възложителя. Отстраняване на констатирани 

несъответствия и извършване на контролни 

замервания от двете страни до пълно 

съответствие с изискванията на  НАРЕДБА за 

безопасната експлоатация и техническия 

надзор на повдигателни съоръжения. 

л.м. 420 10.00 4 200.00 

2. Ревизия и ремонт на подкранов път на Кран 

мостов електрически двугредов (КМЕ-2Г)  

Q=100/20/5 t  с        рег.№ СзПС 1060 и СзПС 

106, монтирани в Машинна зала част 890 МВт 

на Турбинен цех на „ТЕЦ Марица изток 2“ 

ЕАД, обслужват ТА -5÷8. 

 включващо: 

   

42 498.00 

2.1. Предремонтно замерване на подкрановия път 

за определяне следните параметри: 

1.Разлика в котите (нивата) на главите на 

крановите релси в едно напречно сечение 

2. Разлика в котите (нивата) на крановите 

релси между съседни колони: 

а) при разстояние между колоните до 10 m 

б) при разстояние между колоните над 10 m 

3. Отклонение от разстоянието между осите на 

релсите 

4. Разместване челата на съединяваните релси 

– вертикално и хоризонтално 

5. Отклонение на релсите от правата линия (за 

мостови кранове за участък 40 m, а за 

останалите кранове – 30 m) 

6. Хлабини в челните съединения на релсите 

(при температура 0 °С  

и дължина на релсата 12,5 m) 

л.м. 540 10.00 5 400.00 
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7. Разлика в котите (нивата) на главите на 

релсите на дължина 10 m от релсовия път 

 Изготвяне на протокол от замерването. 

Дефектовка на елементите на подкрановия път 

/релси, крепежни елементи, гумени подложки 

регулиращи планки и др./. Изготвяне на 

протокол от дефектовката със спецификация 

на необходимите резервни части. 

2.2. Ремонт и регулировка на двете части на 

подкрановия път, включващо  отстраняване на 

всички несъответствия и дефекти, отразени в 

протоколите по т.1.1.,  в съответствие с 

изискванията на  НАРЕДБА за безопасната 

експлоатация и техническия надзор на 

повдигателни съоръжения 

л.м. 540 58.7 31 698.00 

2.3. Следремонтно замерване на подкрановия път 

за определяне съответствието му  с 

изискванията на  НАРЕДБА за безопасната 

експлоатация и техническия надзор на 

повдигателни съоръжения. Издаване на 

протокол от замерването. Сравняване данните 

от измерването с това на трета страна, наета от 

Възложителя. Отстраняване на констатирани 

несъответствия и извършване на контролни 

замервания от двете страни до пълно 

съответствие с изискванията на  НАРЕДБА за 

безопасната експлоатация и техническия 

надзор на повдигателни съоръжения. 

л.м. 540 10 5 400.00 

3. Ревизия и ремонт на подкранов път на Кран 

мостов електрически двугредов (КМЕ-2Г)  

Q=12,5t; H=12m  с         рег.№ СзПС 1233, 

монтирани в Циркулационна помпена станция 

№2 на Турбинен цех при „ТЕЦ Марица изток 

2“ ЕАД  /вътрешен/, обслужва циркулационни 

помпи 1,2,3 и въртящи решетки 1,2,3,  

включващо: 

   

5 435.00 
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3.1. Предремонтно замерване на подкрановия път 

за определяне следните параметри: 

1.Разлика в котите (нивата) на главите на 

крановите релси в едно напречно сечение 

2. Разлика в котите (нивата) на крановите 

релси между съседни колони: 

а) при разстояние между колоните до 10 m 

б) при разстояние между колоните над 10 m 

3. Отклонение от разстоянието между осите на 

релсите 

4. Разместване челата на съединяваните релси 

– вертикално и хоризонтално 

5. Отклонение на релсите от правата линия (за 

мостови кранове за участък 40 m, а за 

останалите кранове – 30 m) 

6. Хлабини в челните съединения на релсите 

(при температура 0 °С  

и дължина на релсата 12,5 m) 

7. Разлика в котите (нивата) на главите на 

релсите на дължина 10 m от релсовия път 

 Изготвяне на протокол от замерването. 

 

Дефектовка на елементите на подкрановия път 

/релси, крепежни елементи, гумени подложки 

регулиращи планки и др./. Изготвяне на 

протокол от дефектовката със спецификация 

на необходимите резервни части. 

 

л.м. 50 10.00 500.00 

3.2. Ремонт и регулировка на двете части на 

подкрановия път, включващо  отстраняване на 

всички несъответствия и дефекти, отразени в 

протоколите по т.1.1.,  в съответствие с 

изискванията на  НАРЕДБА за безопасната 

експлоатация и техническия надзор на 

повдигателни съоръжения 
л.м. 50 88.70 4435.00 
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3.3. Следремонтно замерване на подкрановия път 

за определяне съответствието му  с 

изискванията на  НАРЕДБА за безопасната 

експлоатация и техническия надзор на 

повдигателни съоръжения. Издаване на 

протокол от замерването. Сравняване данните 

от измерването с това на трета страна, наета от 

Възложителя. Отстраняване на констатирани 

несъответствия и извършване на контролни 

замервания от двете страни до пълно 

съответствие с изискванията на  НАРЕДБА за 

безопасната експлоатация и техническия 

надзор на повдигателни съоръжения. 

л.м. 50 10.00 500.00 

4. Ревизия и ремонт на подкранов път на Кран 

козлови електрически едногредов (ККЕ-1Г) 

Q=5 t; H=24 m  с         рег.№ 393ПС269, 

монтирани в Циркулационна помпена станция 

№2 на Турбинен цех при „ТЕЦ Марица изток 

2“ ЕАД /външен/, обслужва груби решетки и 

саваци пред циркулацинни помпи 1,2,3 

включващо: 

   

6 522.00 

4.1. Предремонтно замерване на подкрановия път 

за определяне следните параметри: 

1.Разлика в котите (нивата) на главите на 

крановите релси в едно напречно сечение 

2. Разлика в котите (нивата) на крановите 

релси между съседни колони: 

а) при разстояние между колоните до 10 m 

б) при разстояние между колоните над 10 m 

3. Отклонение от разстоянието между осите на 

релсите 

4. Разместване челата на съединяваните релси 

– вертикално и хоризонтално 

5. Отклонение на релсите от правата линия (за 

мостови кранове за участък 40 m, а за 

останалите кранове – 30 m) 

6. Хлабини в челните съединения на релсите 

(при температура 0 °С  

и дължина на релсата 12,5 m) 

7. Разлика в котите (нивата) на главите на 

релсите на дължина 10 m от релсовия път 

л.м. 60 10.00  600.00 
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 Изготвяне на протокол от замерването. 

 

Дефектовка на елементите на подкрановия път 

/релси, крепежни елементи, гумени подложки 

регулиращи планки и др./. Изготвяне на 

протокол от дефектовката със спецификация 

на необходимите резервни части. 

 

4.2. Ремонт и регулировка на двете части на 

подкрановия път, включващо  отстраняване на 

всички несъответствия и дефекти, отразени в 

протоколите по т.1.1.,  в съответствие с 

изискванията на  НАРЕДБА за безопасната 

експлоатация и техническия надзор на 

повдигателни съоръжения 

л.м. 60 88.70 5 322.00 

4.3. Следремонтно замерване на подкрановия път 

за определяне съответствието му  с 

изискванията на  НАРЕДБА за безопасната 

експлоатация и техническия надзор на 

повдигателни съоръжения. Издаване на 

протокол от замерването. Сравняване данните 

от измерването с това на трета страна, наета от 

Възложителя. Отстраняване на констатирани 

несъответствия и извършване на контролни 

замервания от двете страни до пълно 

съответствие с изискванията на  НАРЕДБА за 

безопасната експлоатация и техническия 

надзор на повдигателни съоръжения. 

л.м. 60 10.00 600.00 

Общо без ДДС: 87509.00 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                          

Изп. Директор:  …(П)…                                                 Управител: …(П)… 

          инж. Ж. Динчев                           И. Тодоровски  
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        Приложение № 2 

                                                                                            I-ва обособена позиция 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ 

 

за изпълнение на ОП с предмет:  

„Ремонт на подкранови пътища в „ТЕЦ Марица Изток 2”ЕАД  

 

1.Технически и технологични изисквания при ремонта за първа обособена 

позиция. 

  1.1.Прeди изпълнението на ремонта на подкрановия път трябва: 

- да се избере и конкретизира технологията за извършване на предвидените в проекта 

строителни и монтажни работи от фирмата изпълнител с изработване на Работен 

проект за организация и изпълнение на строителството (РПОИС), съобразен с 

изискванията по Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).  

- да се съгласуват бъдещите дейности на Изпълнителя с отговорния 

експлоатационен персонал на Възложителя в сградата; 

- определят зоните от сградата със специален режим на експлоатация; 

- осигури контрол на работните места с наличие на опасности и вредности и 

да се вземат мерки за обезопасяване. 

 

1.2. При извършване на ремонта на крановия път  да се съблюдават техническите 

условия и параметри заложени от производителя на повдигателното съоръжение, 

както и спазването на действащите нормативни документи: 

- Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни 

съоръжения; 

- Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и Български държавни 

стандарти за повдигателни съоръжения; 

- Техническата документация на крана. 

- Преди започване на ремонтните дейност Изпълнителят е длъжен на основание на 

Чл. 39. (1) от НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на 

повдигателни съоръжения да изготви техническа документация, която съдържа: 

1. обяснителна записка за приетите проектни решения; 

2. резултатите от изчисленията, обосноваващи приетите проектни решения, когато са 

необходими; 

3. работни чертежи и схеми на елементите или възлите, които ще се заменят или 

ремонтират, за да се проверят изчисленията по т. 2; 

4. данни за материалите, които ще се използват за изработване на елементите или 

възлите на повдигателните съоръжения, които ще се заменят или ремонтират; 

5. вида и обема на безразрушителния контрол на неразглобяемите съединения и/или 

елементите на повдигателното съоръжение; 

6. вида и обема на изпитванията и изследванията, които трябва да се извършат при 

ремонта; 
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7. допустимите нива на качество според заваръчните несъвършенства на 

неразглобяемите съединения; 

8. чертежи на управляващите вериги, ако те ще бъдат преустроени;  

9. списък на стандартите, които са приложени. 

(2) Когато се заменят елементи и възли по чл. 108, ал. 1, т. 6, буква "а" или "б", 

произведени от производителя на повдигателното съоръжение или по негова 

документация, при ремонта не се изисква техническата документация по ал. 1. В този 

случай елементите или възлите трябва да са придружени с документ за качество на 

производителя. 

 

1.3. Изпълнителят  може да монтира скеле, да установи крана в крайно положение в 

помещението, демонтира съществуващите скрепителни елементи на релсите, да 

зачисти и ремонтира носещите железобетонни греди (при необходимост 

компрометирани участъци на колони), да достави, монтира, нивелира и установи на 

права линия  релсите с всички нивелиращи и скрепителни планки и детайли 

(хоризонтални връзки, планки, гумени подложки, болтове, шайби, гайки, и т. н.).  

 

 Всички дейности, свързани с изпълнението на поръчката, да се извършват 

при стриктно спазване на изискванията на Наредбата за безопасна експлоатация 

и техническия надзор на повдигателни съоръжения и всички нейни изменения 

по време на срока на договора.  

2. Критерии за оценка качеството на ремонта: постигане на параметрите заложени 

от производителя на повдигателното съоръжение и пълно съответствие на крановия 

път след ремонта с изискванията на НАРЕДБА за безопасната експлоатация и 

техническия надзор на повдигателни съоръжения. 

3.Особености относно начина на приемане изпълнението на услугата, 

изпитанията на съоръженията и документите, които ще се оформят при 

изпълнение предмета на поръчката. 

3.1.По време на ремонта Възложителят има право да упражнява контрол върху 

извършваните ремонтни дейности. 

След изпълнение на обема ремонтни дейности за всеки подкранов път от 

Приложение №1 за първа обособена позиция  Възложителят ще извърши контролно 

измерване на подкрановия път за определяне съответствието му  с изискванията на  

НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни 

съоръжения. Издаване на протокол от замерването. При установени различия в 

замерванията на Изпълнителя и тези на Възложителя следва да се изясни причината 

за тези разлики. Ако причината за различията в двете измервания е некачествен 

ремонт на подкрановия път Изпълнителят извършва за своя сметка ремонтни 

операции по отстраняване на несъответствията. Резултата от тези ремонтни дейности 

се проверява с нови измервания. Процедурата се повтаря до довеждане на 

подкрановия път в нормите, регмалентилани в наредбата  за безопасната 

експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения. 

След завършване на ремонта на всеки от крановете, поксочени в приложения №1 
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за първа обособена позиция, се извършва технически преглед съгласно НАРЕДБА за 

безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения. 

3.2..Документи, касаещи организацията на ремонта 

3.2.1.Преди започване на ремонтните работи 

-   Протокол за предаване на обект за извършване на ремонт ОД 7.1.3-1-123-36 

- Изготвяне на Работен проект от Изпълнителя за извършване на ремонт на 

подкрановия път и предоставяне на Възложителя за одобрение 

3.2..2.След завършване на ремонтните работи 

     - Протокол за приемане на обект след извършване на  ремонт ОД 7.1.3-1-123-17 

     - Протокол за приемане чистотата на районите след извършване на  ремонт ОД 

7.1.3-1-123-28 

     -  Протокол за  приемане на стълби, площадки и парапети на  обект след извършен 

ремонт ОД 7.1.3-1-123-30 

     -Акт №1 за извършени и приети ремонтни работи на обект след извършен  ремонт  

ОД 7.1.3-1-123-18 

     - Акт за завършена работа ОД 7.1.3-1-123-25 

     - Протокол за окончателно извършен обем - ОД 7.1.3-1-123-47 

3.2.3. Документи, касаещи  ремонта: 

За всеки обект да се изготви: 

    - Констативен протокол от дефектовка  

    - Ремонтен формуляр 

    - Акт за извършена работа  

    - Сертификати за качество на използвани електроди 

    - Сертификати за входящ и предмонтажен контрол на нововложени  елементи 

    - Сертификати от извършен металографски контрол на елементи, които са от обема 

за металографски контрол на ОКМ. 

3.3..Документи, необходими за започване на работа 

3.3.1. От РСПБЗН се получават необходимите документи за извършване на огневи 

работи (рязане с ъглошлайф, заваряване), както и необходимите разяснения и 

коментари. 

3.3.2. От отдел ОБЗР се получават всички необходими документи, изисквани  по 

техническа безопасност и здравословни условия на труд със съответните 

коментари и пояснения. 

2.3.3. От отговорника по договора се получават необходимите документи по 

опазване на околната среда и разделно събиране на отпадъците. 

3.3.4. Списък на персонала, който ще участва в изпълнението на поръчката; 

3.3.5. График за изпълнение предмета на поръчката. 

3.3.6. План за осигуряване на качеството, съгласуван с отговорника по договора и 

отдел ОТКК.    
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                          

Изп. Директор: …(П)…                                                  Управител: …(П)… 

          инж. Ж. Динчев                           И. Тодоровски  
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