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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 „Авариен 
ремонт на ротора на генератор №8 тип ТВВ 220-2Е-У3“. 

Офертата следва да съдържа единична и обща цена в лева без ДДС и срок 
за изпълнение на следните видове дейности: 

 
 Демонтаж на част от клиновете и подклиновата изолация с цел 

освобождаване на роторната намотка (страна турбина) 
 Демонтаж на роторната намотка (страна турбина) 
 Почистване и възстановяване на състоянието на роторната намотка в 

челните части и зоната на каналите от замърсяването (страна турбина) 
 Почистване на засегнатите канали от замърсяването (страна турбина) 
 Почистване и възстановяване на състоянието на демпферната намотка 

(страна турбина) 
 Почистване и възстановяване на състоянието на бандажния пръстен 

(страна турбина) 
 Монтаж на роторната намотка (страна турбина) 
 Монтаж на демонтираните клинове и подклинова изолация (страна 

турбина) 
 Монтаж на подбандажна изолация (страна турбина) 
 Монтаж на подбандажна изолация (страна контактни пръстени) 
 Монтаж на демпферна намотка (страна турбина) 
 Монтаж на демпферна намотка (страна контактни пръстени) 
 Монтаж на бандажен пръстен (страна турбина) 
 Монтаж на бандажен пръстен (страна контактни пръстени) 
 Монтаж на главината на вентилатора (страна турбина) 
 Монтаж на главината на вентилатора (страна контактни пръстени) 
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 Монтаж на лопатките на вентилатора (страна турбина) 
 Монтаж на лопатките на вентилатора (страна контактни пръстени) 
 Монтаж на вентилатора на контактните пръстени 
 Тест за проходимост на вентилационните канали 
 Динамично балансиране на ротора на работни обороти 
 Електрически изпитания и измервания 

- Изолационно съпротивление  
- Омическо съпротивление на намотката 
- Импеданс на намотката 
- RSO тест на намотката 
- Високоволтово изпитание 

 Безразрушителни (NDT) тестове на бандажни пръстени, главини на 
вентилаторите, лопатки на вентилаторите и закрепващи елементи  
 
 

Офертата трябва да бъде представена в срок до 16.00 часа на 31.07.2019 г. 
на e-mail: m.genov@tpp2.com. 

 
За допълнителна информация: инж. Милен Генов, тел.: 0887/925466, e-

mail: m.genov@tpp2.com. 


