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П  О  К  А  Н  А 

за провеждане на вътрешен конкурентен избор 

 

 

Уважаеми госпожи и господа, 

 На основание чл. 82, ал.4, т.1 от ЗОП и във връзка със сключено рамково 

споразумение № 15787 от 11.05.2018 година, Ви отправяме покана за представяне на 

оферта за провеждане на вътрешен конкурентен избор и сключване на конкретен договор 

при следните условия: 

 

1. Предмет на вътрешния конкурентен избор: „Разширение чрез инженеринг на 

съществуващата Централизирана система за мониторинг (ЦСМ), с изграждане на нови 

Автоматични пожароизвестителни инсталации (АПИИ) за секции 0,4 [kV] на 

електрофилтрите на котли от 1 до 10, Автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) 

на клетките на маслените трансформатори 6/0,4 кV на електрофилтрите на котли от 1 до 

10 и връзката им с ЦСМ в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”. 

2. Код съгласно Общият терминологичен речник (CPV) на обществените поръчки - 

45343220-1 – Работи по монтаж на инсталации за гасене на пожари. 

2. Връзка към електронната преписка в профила на Купувача:  

http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1314.html. 

3. Място на изпълнение на поръчката: “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”. 

4. Срок за изпълнение на договора: до 18 /осемнадесет/ месеца от датата на сключването 

му и е разделен на фази, както следва: 

• Първа фаза: Проектиране - предпроектно проучване и изработване на работни 

проекти за две пожароизвестителни инсталации и десет пожарогасителни инсталации; 

Срок: до 5-ия (петия) месец след подписване на договора. 

• Втора фаза: Доставяне на необходимите техническо оборудване, материали и 

софтуер за две пожароизвестителни инсталации и десет пожарогасителни инсталации; 

Срок: до 10-ия (десетия) месец след подписване на договора. 

• Трета фаза: Изграждане на две пожароизвестителни инсталации и на десет 

пожарогасителни инсталации и свързването им с системата за мониторинг; 

Срок: до 18-ия (осемнадесетия) месец след подписване на договора. 

4. Количество – съгласно Технически изисквания и образец на първоначална оферта, 

приложени към поканата и налични в профила на купувача. 

5. Изисквания към ценовото предложение: Офертната цена на участниците да включва 

разходите за труд, както и всички дължими такси, включително и доставката на 

оборудването DDP „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, проектиране, монтаж, инсталационни 
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работи, настройка, тестване, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на 

Възложителя. Общата предложена цена не може да надвишава цената по сключеното 

рамково споразумение. 

6. Показател за оценка на офертите: икономически най-изгодна оферта въз основа на 

критерия – най-ниска цена. 

7. Изпълнителят представя Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от 

стойността му, закръглена до лев. Представя се преди подписването му и се освобождава 

до 30 дни след изтичане на 12 месеца от гаранционния срок и отправено писмено искане 

от страна на Изпълнителя до Възложителя. Тази гаранция се връща на Изпълнителя при 

добросъвестно изпълнение и липса на претенции от страна на Възложителя. Тази 

гаранция обезпечава и гаранционната отговорност на Изпълнителя за 12 месеца от 

гаранционния период. 

7.1. Ако гаранциите са парична сума, се внасят по сметката на Възложителя, а именно: 

IBAN BG22 TTBB 9400 1526 6809 53, BIC: TTBBBG22, “Сосиете Женерал Експресбанк” 

АД клон Раднево. 

7.2. Ако гаранцията е банкова, се представя по посочения в документацията образец и е 

със срок на валидност - 31 месеца от датата на сключване на договора. 

7.3. Ако гаранцията е застраховка се представя оригинална полица със срок на валидност 

31 месеца от датата на сключване на договора. 

8. Условия за провеждане на вътрешен конкурентен избор: 

8.1. Адрес за изпращане на офертата: 

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с. Ковачево, Регистратура Обществени поръчки, тел. 

042/662717 – Хр. Димитрова. На плика да е изписано – „Оферта”, рег. № 17103-1, предмет 

на поръчката, пълно наименование и адрес на участника. Офертата може да се подаде 

лично или по пощата. И в двата случая трябва да бъде получена преди обявения краен 

срок за получаване. 

8.2. Краен срок за получаване на оферта – до 16:00 часа на 24.07.2018 г. 

8.3. След изтичане на срока за подаване, Възложителят назначава комисия, която 

разглежда и класира офертите. 

8.4. Език, на който трябва да бъдат изготвени документите: български. 

8.5. Съдържание на офертата – съгласно приложен образец. 

9. Особености относно начина на приемане на изпълнението по договора, който се възлага 

по рамковото споразумение:  

Работният проект трябва да бъде предаден за одобрение на Възложителя в 5 (пет) 

екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на магнитен носител на български език. 

Приемането на работния проект се извършва на Технически съвет на Възложителя, след 

съгласуване с органите на Районна дирекция “Пожарна безопасност и защита на 

населението” при МВР. 

Доставката на оборудването е DDP „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД и се приема от 

Възложителя с подписването на приемо-предавателен протокол. 

Въвеждане в експлоатация на инсталациите: 

• След завършване на монтажните и инсталационните работи, пожарогасителните 

инсталации и централизираната система за мониторинг трябва да бъдат настроени и 

тествани. 

• На всички инсталирани модули на пожарогасителните инсталации и 

централизираната система за мониторинг следва да бъдат проведени единични изпитания 

и функционални проби - поединично и за работа в мрежа. 

• След завършване на монтажните работи, настройките, тестването на инсталациите 

и системата, Изпълнителят трябва да проведе курс за обучение за работа с инсталациите и 

системата, с оторизирани представители, определени от Възложителя. 

• Изпълнителят предоставя на Възложителя Инструкция за експлоатация и 

Ръководство за работа с инсталациите и системата на български език. 

• Изпълнителят осигурява и организира провеждането на изпитания на 

пожарогасителните инсталации и на централизираната система за мониторинг с участието 
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на технически експерт/и от страна на производителя - доставчика и подписването на 

тристранен Сертификат за лицензиране на инсталациите. 

• Преди да бъдат въведени в експлоатация, с пожарогасителните инсталации и с 

централизираната система за мониторинг трябва да бъдат проведени 72 - часови 

изпитания. 

• За проведените изпитания и тестове на пожарогасителните инсталации и на 

централизираната система за мониторинг трябва да се попълнят всички необходими 

протоколи по установения ред. 

10. Изискване за гаранционен срок за изпълнение на конкретния договор, който се възлага 

по рамковото споразумение: За изпълнените строителните работи - пет години, а за 

доставеното оборудване – не по-малко от 12 месеца от датата на протокола за успешно 

преминали 72- часови проби. 

 

Приложение:  

1. Образец на оферта. 

2. Технически изисквания. 

3. Проект на конкретен договор. 

 

 

Изп. директор: ……..(п)…….. 

инж. Ж. Динчев 

 

Директор ДМОП: 

Д. Неделчева 

 

 

Р-л ТО: 

М. Макаков 


