
 

 

 

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 „Частичен 
ъпгрейд на системата за управление на турбината на Енергоблок – 1 в „ТЕЦ 
Марица изток 2“ ЕАД“. 

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

1.Срокът за извършване е до 20 дни по време на ремонта на Блок 1. 
2.Срокът и начин на плащане са: Плащането се извършва до 60 дни след 

представяне на   приемо-предавателен протокол за извършената работа и 
фактура – оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС. 

3. Изисквания за извършване на услугата: Системата за управление на ТГ-1 
TOSMAP(TOSHIBA) е въведен в редовна експлоатация през 2006. Офертата за 
частичен ъпгрейд да включва подмяна на всички компютри на системата : 

3.1. Подмяна на 3 броя OPS, базирани на Win 2000. 
3.2. Подмяна на 1 брой IES, базирани на Win 2000. 
3.3. Подмяна на 1 брой LTDS, базирани на Win 2000. 
 Новите компютри да бъдат базирани на Win 7 или по-нова версия на 

операционната система. OPS, IES и LTDS да бъдат с минимум RAID-2 хард 
дискове. При подмяната на станциите  да се запазят (прехвърлят) натрупаните 
архивни данни на новите машини. Ако е необходимо подновяване на лицензите 
за броя сигнали, влизащи в системата TOSMAP,  да се оферира стойността им. 

 LTDS да е с достатъчно голямо дисково пространство за съхраняване на 
трендовете поне 10 години. Архивирането на трендовете да става на хард 
дисковете на LTDS. 

 Да се инсталира надежден антивирусен софтуер, с възможност за 
периодично обновяване, на новите станции. 

 Да се запази пълната функционалност на системата и интегрирането и 
към съществуващата DCS - Honeywell. 

 При завършване на частичния ъпгрейд да се предвиди обучение на 
оперативния и ремонтния персонал от КИП и А, УИС за не по-малко от 5 
работни дни на територията на централата за работа с ъпгрейдваната система. 



Ако има разлика в старите експлоатационни инструкции за работата на 
системата за управление да бъдат изготвени нови такива. 

 
4.Начин на приемане на услугата: приемо-предавателен протокол за 

извършената работа и фактура – оригинал 
 
Офертата трябва да бъде представена в срок до 16.00 часа на 06.10.2017 г. 

на e-mail: neychev@tpp2.com  или факс: 042 662507 
 
За допълнителна информация: НЦ КИП и А, УИС -  инж. Николай Нейчев 

тел.: 042/662270, e-mail: neychev@tpp2.com 


