
 

  

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  „Миграция 
на контролери за управление на системата на Блок 1 от С200 на С300 в ТЕЦ 
Марица изток 2 ЕАД”. Ценовата оферта на кандидатите следва да съдържа 
следната информация: 

Проектиране, доставка, монтажни изпитания за „Миграция на контролери 
за управление на системата на Блок 1 от С200 на С300 в ТЕЦ Марица изток 2 
ЕАД”. 

Работно проектиране: 

 Да се изгради общ работен проект, който да включва: 

 Хардуерен проект 

Доставка на оборудване към РСУ 

Необходимото оборудване към РСУ е посочено за един енергоблок и е 
както следва: 

С200 към С300 ъпгрейд кит 4 бр. 

Необходимо допълнително 
оборудване (мрежови кабели, 
адаптери, удължители, крепежни 
елементи, свързващи комплекти, 
щекери, водачи и т.н.) – по 
усмотрение на изпълнителя 

 

 

1 комплект 



 Целият необходим лицензиран базов и системен софтуер за 
проектиране, тестване, въвеждане в работа, експлоатация, оптимизация 
и поддръжка; 

 Документация. 

Демонтажни, монтажни и пусково-наладъчни работи 

Демонтажни дейности: 

 Демонтаж на съществуващите контролери С200; 

Монтажни дейности: 

 Монтаж на новодоставените контролери С300; 

 Изпитания: 

 Изпитания на захранващи и комуникационни линии. 

Ценовата оферта на кандидатите да бъде съобразена със следното: 

№ 
по 
ред 

Дейности Количество /броя/ 
Ед. 

цена 
Обща 
цена 

I. Проектиране    

1. Работно проектиране 1   

II. Доставка оборудване към РСУ    

1. С200 към С300 ъпгрейд кит 4 бр.   

2. Захранващи блокове 8 бр.   

3. Необходимо допълнително 
оборудване (мрежови кабели, 
адаптери, удължители, крепежни 
елементи, свързващи комплекти, 
щекери, водачи и т.н.) – по 
усмотрение на изпълнителя 

1 комплект 

  

4. Системен, базов софтуер с 
необходимия брой лицензи за 
въвеждане в работа на РСУ 

1 комплект   



III. Демонтажни, монтажни дейности 
и изпитания 

   

1. Демонтажни дейности    

2. Монтажни дейности    

3. Изпитания на РСУ    

 
Офертата трябва да бъде представена в срок до 16.00 часа на 25.01.2019 

г. на е-mail: neychev@tpp2.com. 
За допълнителна информация: инж. Н. Нейчев,  тел.: 042/662270, е-mail: 

neychev@tpp2.com. 


