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ОТНОСНО: Предоставяне на ценова офертаУважаеми г-н Желев,

Моля да ни предоставите ценова оферта за извършване на услуга с 
предмет„Ремонт на детайли от проточна част на ТА-8 в заводски условия”, като обемът 
дейности е посочен в Приложение №1.

При изготвяне на офертата е необходимо тя да е съобразена със следните изисквания:

1 .Срокът за изпълнение предмета на поръчката е от датата на сключване на договора до
30.11.2018 г. Поръчката се счита за изпълнена към датата на приемо-предавателен 
протокол и протокол за окончателно извършен обем.
2. Начин на образуване на предлаганата цена: Предложената цена да включва всички 
разходи на изпълнителя по изпълнение предмета на поръчката, включително разходи 
по товарене и разтоварване на ротора в база на изпълнителя.

Задължения на Възложителя:
Да извърши товарене и разтоварване на детайлите на територията на „ТЕЦ 

Марица Изток 2” ЕАД
Да осигури транспортна стойка за транспортиране на ротора 
Да транспортира детайлите от „ТЕЦ Марица Изток 2”ЕАД до база на 

изпълнителя и обратно.

3 Срокът и начинът на плащане са: Плащането се извършва до 60 дни след изпълнение 
на ремонтните дейности удостоверено с: 

приемо-предавателен протокол 
Протокол за окончателно извършен обем
протокол за успешно проведени 72 часови пробни изпитания на блока след 

проведен ремонт, /изготвя се от Възложителя/;
фактура - оригинал, съгласно разпоредбите на чл. 113 от ЗДДС;

Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ.



При получено несъответствие на действителния обем работа с обема работа в 
приложение №1 или невъзможност на Възложителя да предостави част от обема за 
ремонт, неизпълненият обем работа не се заплаща.

4. Възложителят има право да упражнява контрол по изпълнение на ремонтните 
дейности и всички негови забележки и препоръки са задължителни за изпълнителя.

5.Изпълнителят по договора носи отговорност за физическата цялост и техническа 
изправност на ротора и диафрагмите от момента на тяхното окачване на кран в база на 
изпълнителя при получаването им до момента на тяхното натоварване на превозното 
средство в база на изпълнителя при връщането им след проведения ремонт.

6. Изисквания за извършване на услугата: Съгласно приложение №2-Технически 
условия.

7. Офертата да бъде адресирана до: ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ТЕЦ 
МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД и на вниманието на инж. Димитър Мутафчиев -  н-к цех 
Турбинен.

Допълнителна информация може да получите от:
1 .инж.Владимир Петров -  зам н-к цех Турбинен -042/662052 
2.инж.Пламен Чамов -  р-л зв. ПКПР, ТЦ - 042/662553

Приложения:
Приложение №1 - Обем за ремонт на детайли от проточна част на ТА-8 в заводски 
условия
Приложение №2 — Т
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Обем за ремонт на детайли от проточна част на ТА-8 в заводски условия

Приложение №1

: )

№ Наименование М-ка Кол-во Ед.
цена

Обща
цена

1 Безразрушителен контрол на РСН, включващо:
1.1. Демонтаж тапи на осевия отвор Бр. 2
1.2. Почистване на осевия отвор Бр. 1
1.3. Измерване геометрията на отвора до ремонта- 

изготвяне на протокол
Бр. 1

1.4. Визуален контрол на осевия отвор с ендоскоп -  
изготвяне на протокол

Бр. 1

1.5. Хонинговане на осевия отвор Бр. 1
1.6. Измерване геометрията на отвора след 

хонинговане- изготвяне на протокол
Бр. 1

1.7. Магнитно-прахова дефектоскопия на осевия 
отвор- изготвяне на протокол

Бр. 1

1.8. Ултразвукова дефектоскопия на осевия отвор- 
изготвяне на протокол

Бр. 1

1.9. Проверка възможността за повторно използване 
на тапите (изработка на нови тапи при 
необходимост)

Бр. 1

2 Измерване на геометрични размери и биене на 
ротора до ремонта -  изготвяне на протокол

ротор 1

3 Изправяне на ротор средно налягане с локално 
нагряване по технология на изпълнителя

Бр. 1

4 Измерване на радиално и аксиално биене на 
ротора по ремонтен формуляр /след изправяне/- 
изготвяне на протокол

ротор

5 Машинна обработка на РСН -  в зоната на МУ, 
шийки на ОЛ, упорен диск и съединители и 
измерване биене на обработени повърхности

ротор 1

6 Измерване диаметри на шийки на ротора в зоната 
МУ и ОЛ и дебелина на опорен диск и съединител 
страна РВН

ротор 1

7 Подмяна надбандажни уплътнения на диафрагми 
ст.12 и 15+21 и извършване на необходимата 
механична обработка

Бр. 8

Забележка: При изпълнение на всяка операция да се спазват изискванията по 
Приложение №4 /Технически условия/.

Изготвил:
инж. Пл. Чамов -  р-л зв. ПЬСПР цех Турбинен

Съгласувал 
инж.Д.Мутафчи цех „Турбинен’

3



Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ 
За изпълнение на ОП с предмет 

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

I. Технически и технологични изисквания за ремонт на детайли от проточна част на ТА-8 в заводски 
условия
1 .По т. 1 от приложение №3:

Преди демонтажа на тапите на осевия отвор се маркира ъгловото положение на тапите спрямо
отвора.

Почистването на осевия отвор се извършва по начин, който отстранява наслоявания от масло, 
окиси и др. и не отнема от основния метал.
• След демонтажа на тапите на осевия отвор се измерват с микрометър диаметрите на тапите и
съответните им отвори и се извършва оценка на възможността от повторна употреба на тапите на 
основание изискването на чертеж №1233495 -  ротор ЦСД /виж извадката от чертежа по-долу/

При констатирано несъответствие с изискването към сглобката между тапа и отвор се изработва нова 
тапа от материал на Изпълнителя.
Тапите на осевия отвор на ротора се монтират чрез предварително охлаждане с течен азот.
• Провеждането на безразрушителния контрол на ротора да се извърши в съответствие с
изискванията на СО 17230282.27.100.005-2008 /Основнме злементн котлов, турбин и трубопроводов 
ТЗС. Контроль состояния металла. Нормм и требования./

2.По т.2, т.4 и т.6 от приложение №3: Измерването на радиално и аксиално биене на РСН да се извърши 
на струг, като ротора се базира на шийките на основните лагери и се върти чрез карданна предавка. 
Местата на измерване предварително да се почистят до метален блясък. Измерването да се извърши за 
всяко сечение в 12 точки, които съответстват на отворите на съединителя от страна на РВН. Измерването 
на геометрични размери да се извърши с подходящи технически средства за измерване, които са с 
валиден стикер за преминала метрологична проверка.

4



3. По т.З от приложение №3: Изправяне на ротор средно налягане с локално нагряване да се извърши по 
технология на Изпълнителя, като същия обезпечи нейното изпълнение с необходимите изпълнителски 
кадри и материални ресурси.
4. По т.5 от приложение №3: Машинната обработка на РСН след изправяне в зоната на МУ, шийки на 
ОЛ, упорен диск и съединители се извършва на струг, като ротора се базира на шийките на основните 
лагери и се върти чрез карданна предавка или се базира на план-шайбата от странана компенсатора и на 
люнет в зоната пред ПКУ /гладката повърхност на ротора/. При втория начин на установяване на ротора 
на струга същият да се центрова така, че радиалното биене на шийките на основните лагери да е 
диапазона 0.00 0.02мм.
5. По т.7 от приложение №3: Старите уплътнителни и упорни пластини на НБУ ст.12 и ст.15- -̂21 да се 
демонтират ръчно, с цел да не се разширяват допълнително каналите на диафрагмите. Новите 
уплътнителни и упорни пластини се изработват от Изпълнителя с негом материал. При монтажа на 
новите уплътнителни и упорни пластини и последващата механична обработка да се спазват 
изискванията на канструктивната документация -  чертеж Бу-1285318СБ -  Диафрагми ЦСД. При 
определяне диаметъра на разстъргване на новите уплътнителни гребени да се ползват данните от 
измерените фактически диаметри на степените на РСН.

II. Критерии за оценка качеството на ремонта:

1 .По т. 1 от приложение №3:
монтажа на тапите на осевия отвор да се извърши в съответствие изискването на чертеж 

№1233495 -  ротор ЦСД /виж извадката от чертежа по-долу/

• Провеждането на безразрушителния контрол на ротора да се извърши в съответствие с
изискванията на СО 17230282.27.100.005-2008 /Основнне злементьт котлов, турбин и трубопроводов 
ТЗС. Контроль состояния металла. Норми и требования./

2.По т.2, т.4 и т.6 от приложение №3: Измерването на радиално и аксиално биене на РСН се счита за 
коректно когато при контролния замер в изходната точка показанието на индикатора съвпадне с 
началната настрока на същия.
3. По т.З от приложение №3: Изправяне на ротор средно налягане с локално нагряване да се счита да 
изпълнено при замерено максимално радиално биене по-малко от 0.25мм. За важните повъхности на 
ротора биенето да се сведе до 0.02мм. чрез струговане.



4. По т.5 от приложение №3: Машинната обработка на РСН след изправяне в зоната на МУ, шийки на 
ОЛ, упорен диск и съединители се извършва на струг, като ротора се базира на шийките на основните 
лагери и се върти чрез карданна предавка или се базира на план-шайбата от странана компенсатора и на 
люнет в зоната пред ПКУ /гладката повърхност на ротора/. При втория начин на установяване на ротора 
на струга същият да се центрова така, че радиалното биене на шийките на основните лагери да е дапазона
0.00.-J- 0.02мм.
5. По т.7 от приложение №3: Монтираните нови уплътнителни и упорни пластини да са надеждно 
закрепени в съответствие с изискванията на канструктивната документация -  чертеж Бу-1285318СБ -  
Диафрагми ЦСД. Последващата механична обработка на новите уплътнителни гребени на НБУ да е 
съобразена с фактическите диаметри на степените на РСН.

III. Особености относно начина на приемане изпълнението на услугата -  изпитанията на 
съоръженията и документите, които ще се оформят при изпълнение предмета на поръчката.
1.В срок от 3 /три/ календарни дни от датата на подписване на договора Изпълнителят е длъжен да 
предаде на Възложителя график за изпълнение предмета на поръчката.
2.По преценка на Възложителя същият може да изпрати свои представители в базата на Изпълнителя за 
наблюдение и контрол на изпълнението предмета на поръчката.

3. Отчетни документи :
3.1. Всички протоколи по приложение №3
3.2. Сертификати за качество на вложените материали
3.3.Сертификат за качество на извършената механична обработка след изправяне на ротора -  по т.5 от 
приложение №3
3.4. Формуляр от измерване биене на обработени повърхности след изправяне на ротора /зоната на МУ, 
шийки на ОЛ, упорен диск и съединители/
3.5.Протокол от измерване диаметри на шийки на ротора в зоната МУ и ОЛ и дебелина на опорен диск и 
съединител страна РВН /по т.б от приложение №3/
3.6.Протокол за окончателно извършен обем

Изготвил:.... 
инж.Пл.Чамов -  р-л зв. ПКПР, цех „Турбинен”
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