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Изх. номер 42097/02.12.2019г. 

 

 

 

До (To): 

Всички заинтересовани 

Организация (Сompany): 

 

Факс (Fax): 

- 

Тел. (Phone): 

- 

От (From): 

инж. Ж. Динчев 

Организация (Сompany): 

“ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с. Ковачево 

Факс (Fax): 

042/662507 

Тел. (Phone): 

042/662910 

Относно (Re): Обществена поръчка с рег. № 19119 

 

 

Уважаеми господа, 

В отговор на постъпило запитване по ОП рег.№ 19119 с предмет „Доставка на 

нагревни повърхности за конвективен паропрегревател с входящ и изходящ 

колектор на КА-3“ и на основание чл.33, ал.2 от ЗОП, Ви предоставяме следните 

разяснения: 

 

 

Въпрос:  

На стр.10 от документацията е отбелязано, че попълненият ЕЕДОП се подписва с 

електронен подпис и “След приключване, се валидират всички положени 

електронни подписи”. Въпросът ни е какво представлява това валидиране и как се 

изпълнява? 

Отговор: 

В указанията от документацията подробно е описано попълването на ЕЕДОП. 

 

Въпрос:  

Има ли разлика в обема на документите, които се изискват и трябва да бъдат 

представени заедно със заявлението за участие ако се използва подизпълнител и 

съответно ако се използва капацитета на трети лица?  

Отговор:  

Не. 

 

Въпрос: 

Допускат ли се челни заваръчни съединения на серпентините в малкия прав 

участък /25 мм/ между колената, преди колектора /чертежи №№: К-587-01-02-01, 

К-587-01-02-02, К-587-01-03-01,К-587-01-03-02 /? 
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Отговор:  

Не се допускат челни заваръчни съединения на серпентините в малкия прав 

участък (25 мм) между колената преди колектора. 

 

Въпрос: 

Допуска ли се детайл Камера - чертеж К1290.02.00.01 и К1290.03.00.01 да бъде 

изработен от две части, а именнто: 

- 1 част - гладка тръба; 

- 2 част редукция от Ø325мм на Ø273 мм 

и ако се допуска, дали е възможно този преход да се изработи от плътен материал 

чрез струговане? 

 

Отговор:  

Допуска се изработването на детайл Камера – чертеж К1290.02.00.01 и 

К1290.03.00.01 от две части: гладка тръба и редукция (преход) от Ø325мм на Ø273 

мм, но и двете части трябва да са изковани. Не се допуска прехода да се изработи 

от плътен материал чрез струговане.  

 

Въпрос:  

Възложителят ще посочи ли препоръчителен режим на термообработка на 

камерите?  

Отговор:  

Възложителят няма да посочи препоръчителен режим за термообработка на 

камерите, но ще съгласува предложен от кандидата. 

 

Въпрос:  

За изработка на конвективния паропрегревател се изисква материалът за тръбите 

да бъде 12Х1МФ по ТУ14-3-460 или ТУ 14-3Р-55 или аналог по европейска 

норма. Коя от посочените по-долу марки тръби, а именно: 14MoV6-3 /1.7715/, 

10CrMo910 /1.7380/ или 13CrMo4-5 /1.7335/ по БДС EN 10216-2 бихте приели 

като аналог? 

Отговор:  

Предложените марки тръби не са аналог на 12Х1МФ. 

 

Въпрос:  

В обявлението за поръчка на стр.2 е отбелязано, че офертите трябва да бъдат 

изпратени в Гвинея Бисау, което вероятно е въпрос на печатна грешка, но все пак 

моля за Вашето потвърждение.  

Отговор:  

Офертите трябва да бъдат изпратени в България. 

 

Въпрос:  
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Може ли да се разбира, че заварчик разполагащ с двата вида сертификати /за ВИГ 

(модул Т6) и МИГ (модул М6) / може да бъде включен и в двата списъка? 

Отговор:  

Възложителят счита, че за изработката на конвективен паропрегревател са 

необходими минимум 8 лица притежаващи сертификат за ВИГ (модул Т6) и 8 

лица притежаващи сертификат за МИГ (модул М6). 

 

Въпрос:  

Ако заварчикът притежава сертификат за МАГ - заваряване, процес 135, по БДС 

EN ISO 9606-1, издаден от Нотифициран орган, това ще покрие ли изискването за 

сертифициран заварчик в защитна газова среда?  

Отговор:  

Заварчик притежаващ сертификат за МАГ – заваряване, процес 135, по БДС EN 

ISO 9606-1, покрива изискванията за заварчик в защитна газова среда. 

 

 

 

 

Изп. директор: ............(п).................. 

     инж. Ж. Динчев 

 

 

 

 


