
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към Договор № 15187/26.05.2017г.

Днес,, .2020г. в сградата на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи
настоящото Допълнително споразумение № 2 към Договор № 15187 от 26.05.2017г. с 
предмет: „Изготвяне на работен проект за газоплътни екрани на долна радиационна част 
(ДРЧ) на котлоагрегати ст.№ 3 (КА-3) и ст.№4 (КА-4) и осъществяване на авторски надзор 
при изработката и монтажа“ между страните:

1. „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД със седалище и адрес на управление: п.к. 6265 с. 
Ковачево, общ, Раднево, регистрирано в ТРРЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК 
123531939, тел: 042/662214;; факс: 042/662000, представлявано от инж. Живко Димитров 
Динчев - Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „Възложител“, от една страна 
и

2. „ТИМ-ЕКОТЕРМ ИД“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. 
“Хаджи Димитър“, бл.188, вх. Б, ет.5, ап.9 тел. 02/8898760; факс: 02/8898760; регистрирано в 
ТРРЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК 175326331, представлявано от Иван Терзиев 
-  Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

На 26.05.2017г. между страните е сключен Договор № 15187 с предмет „Изготвяне на 
работен проект за газоплътни екрани на долна радиационна част (ДРЧ) на котлоагрегати ст.№ 
3 (КА-3) и ст.№4 (КА-4) и осъществяване на авторски надзор при изработката и монтажа“ с 
изпълнител „ТИМ-ЕКОТЕРМ ИД“ ООД, гр. София на стойност 249 000.00 лева без ДДС.

Срокът за изпълнение е до 31.12.2020г., удължен с допълнително споразумение № 1 от 
23.11.2018 г. Дейностите, включени в предмета на договора са разпределени в три етапа:

- Етап I -  Изработване на работен проект за КА-3 и КА-4 със срок 3 месеца и стойност 
230 000.00 лв.;

- Етап II -  Авторски надзор при изработка на оборудването -  5 500.00 лв.;
- Етап III -  Авторски надзор при монтажа и изготвяне на екзекутивна документация -  по 

време на ОР-2018г. -  13 500.00 лв.
Етап I е изпълнен в срок, работният проект е предаден с писмо с вх.№27396/14.08.2017г. 

Проектът беше разгледан и приет на технически съвет на 21.08.2017г.
Етап II се изпълнява по време на изпълнение на договор за производство на газоплътните 

екрани.
Етап III се изпълнява по време на основен ремонт на блок № 2. По предварителният 

график за ремонтите за периода 2017^2020г. Блок №2 (ТГ-2, КА-3 и КА-4) трябваше да е в 
основен ремонт през 2018г. В последствие бе решено извършването на основен ремонт на Блок 
№ 2 да се проведе през 2020г.

Поради горното бе сключено допълнително споразумение № 1 от 23.11.2018 г. за 
удължаване крайния срок на договора по отношение на етапи II и III до края на 2020 г.

Поради прекратяване на първата стартирана обществена поръчка с per. № 17134, и след 
провеждане на втора такава с per. № 19179, на 11.06.2020 г. е сключен договор за доставка с 
краен срок за изпълнение 28.02.2021 г. В тази връзка възниква необходимост от удължаване на 
крайния срок на договора поне до 28.02.2021 г.

От друга страна, утвърдените от „ЕСО“ ЕАД ремонтни графици за 2020 и 2021 г. не 
предвиждат извеждане на Блок № 2 в основен ремонт. С решение на ТС (Протокол № 
70/10.11.2020 г.) е планувано през 2022 г. да се извърши основен ремонт на Блок № 2 и 
подмяна на ДРЧ на КА-3 и КА-4. Поради това е необходимо да се удължи договорът и през 
2022 г., като съобразно чл. 113, ал. 1 от ЗОП крайният срок може да е до 26.05.2022 г.

Налице са непредвидени обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа 
възложителят не е могъл да предвиди, като е възникнала необходимост от изменение, което 
не води до промяна на предмета на договора. л(
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Предвид изложеното по-горе и на основание чл.116, ал.1, т.З от ЗОП 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. В раздел III „Срок за изпълнение“ на договора се изменя както следва:

-  Текстът на т. 1 става „ Срокът, за изпълнение на договора е до 26.05,2022 г.
-  В т. 2, изречение последно думите „ през 2018 г .“ се заличават

2. Всички останали клаузи от Договора не се променят и остават в сила.

Настоящото споразумение се състави подписа в два еднообразни екземпляра 
един за всяка от страните и е неразделна част от Договора.

Съгласували:

Зам. изп. директор:
инж. М. Митков

Директор „М и ОП“:
Д. Нед$

Директор „ДЕ“:
инж. Ил. Стоян

1
Директор “АДФК”:

Р. Герм

Директор „ДФИ“: Д 
Г Б.Бо

Гл. счетоводител: f \jj
fc. Сотиров

„ТО"» /РъководителI М, Макаков

Юрисконсулт:

Отг, по договора:
инж. Ив. Ивднбв, зам. н-к КЦ
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