
 

 

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 „Абонаментно сервизно 
поддържане на катодна станция за електрохимична защита“. 

Офертата следва да съдържа месечна и обща сервизна цена в лева без ДДС 
за период от 36 месеца, както следва: 

1. Осигуряване на достъп на система за контрол, визуализация и 
събиране на данни, включващ:  
 Системни инсталации и настройки. 
 Ежемесечно обновяване на лиценз за отдалечен достъп. 
 Конфигуриране на достъпа на потребителите. 
 Поддръжка и осигуряване на достъпа. 
 Предоставяне и поддръжка на програмни средства, изграждащи 

дистанционно управление от SCADA система. 
 Поддръжка на интернет връзка GSM/GPRS с минимизиран 

трафик на централната диспечерска станция, поддръжка на база 
данни и архивни данни от контролната точка с DATA карта на 
клиента. 

 Поддръжка на програмен продукт „SCADA – сървър GPRS – 
ALOP TCP/IP“. 

 Сигурност на база данни, осигуряване на непрекъснатост на 
комуникация и управление. 

 Поддръжка 24 часа „on-line“ сървър колокационен център с 
99,9% надеждност. 

2. Поддръжка на оборудването, производство на „БИЛТРОНИК“, 
състоящо се от станция за ЕХЗ модел TDK-1 с един брой контролен 
МСЕ, необходими за управление, контрол и наблюдение на 
контролната точка, включващ: 
 Осигуряване на специалист, който да бъде на обекта до 24 часа 

след получаване на повикване от страна на Възложителя или 
установяване на авария. 

 Установяване на причините и отстраняване на възникналите на 
обекта проблеми до 5 работни дни, след първоначалното 
посещение на обекта. Замяна при необходимост на 
дефектирали елементи (модули). 



 Съставяне на протокол за дефектирали елементи (модули), в 
който да се опише причината за възникналия дефект в 
присъствието на представител на Възложителя. 

 Извършване на тестове за годност на системата след всеки 
извършен ремонт. 

 Извършване на тест на обект в присъствие на представител на 
Възложителя. 

 
Офертата трябва да бъде представена в срок до 1600 часа на 09.04.2019 г. на 

e-mail: m.genov@tpp2.com  
 
За допълнителна информация: инж. Милен Генов тел.: 0887925466, e-mail: 

m.genov@tpp2.com 


