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ДОГОВОР 
 

№ 15880 
 
Днес, 07.06.2018г. в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящият Договор за 
възлагане на обществена поръчка между: 
 
„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, 
община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна 
поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския 
регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: 
BG22TTBB94001526680953, BIC: TTBBBG22, Сосиете Женерал Експресбанк АД, 
представлявано от инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор, наричано 
за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
 
и  
 
„Партнърс инженеринг” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. 
Люлин 5, бл. 562, вх.„В”, ет.3, ап.10, тел. 02/8220362 факс: 02/8220362; Регистрирано в 
търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ: 200978465; Ид № по 
ДДС: BG200978465; IBAN: BG44BPBI79401066659601; BIC: BPBIBGSF, „Юробанк И Еф 
Джи България” АД гр. София, представлявано от Радостин Стойнов Донев – Управител, 
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 
 
за следното: 
 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1. Предметът на настоящият договор е „Сервизно обслужване на пет броя повдигателни 
съоръжения в Котелен цех”  
2. Неразделна част от договора са: 
2.1. Приложение №1 - Техническо задание за сервизно обслужване на пет броя 
повдигателни съоръжения в Котелен цех 
2.2. Приложение №2 - Спецификация за доставка и подмяна на резервни части; 
3. Договорът се сключва в резултат на проведена процедура за възлагане на обществена 
чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие с рег. № 18011. 
 
II. ЦЕНИ, ФАКТУРИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ   
1. Общата стойност на договора е 119 775.00 лв. /сто и деветнадесет хиляди седемстотин 
седемдесет и пет лева/, без ДДС и включва: 
1.1 Цената за 24 месечно сервизно обслужване на пет броя повдигателни съоръжения е 
49200.00 лв. /четиридесет и девет хиляди и двеста лева/, без ДДС. 
Месечната цена за сервизно обслужване на пет броя повдигателни съоръжения е 2050.00  
лв. /две хиляди и петдесет лева/, без ДДС.  
1.2 Цената за доставка на резервни части е 58540.00 лв. /петдесет и осем хиляди петстотин 
и четиридесет лева/, без ДДС. 
1.3 Цената за подмяна на резервни части е 12035.00 лв. /дванадесет хиляди тридесет и пет 
лева/, без ДДС. 
2. Единичните цени за доставка и подмяна на резервни части са дадени в Приложение №2. 
3. Предложената цена е без ДДС и включва всички разходи на Изпълнителя за труд и 
доставка на резервни части.  
4. Доставените резервни части и консумативи се фактурират след подписан приемо-
предавателен протокол за извършена доставка.  
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5. Плащането се извършва както следва: извършените услуги през всеки приключил месец 
се заплащат  до 60 дни след подписване на приемо-предавателен протокол за извършена 
работа и фактура, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС. Срокът за плащане започва да тече от 
датата на последно представения документ. 
  
III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
1. Срокът за изпълнение на предмета на договора е 24 месеца след сключване на договор.  
2. При инцидентна необходимост от незабавни действия в случай на авария по 
съоръженията изпълнителят се задължава да изпрати техници до 1 час от телефонно 
повикване. 
 
IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
1. Преди сключване на договора, Изпълнителят представя гаранция за изпълнение в една от 
формите, определени в чл.111, ал.5 на ЗОП (парична сума, банкова гаранция или 
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя), в размер на 5 988.00 лв. /пет хиляди деветстотин осемдесет и осем лева/, 
представляваща 5% от стойността му, закръглена до лев и обезпечаваща гаранционната 
отговорност на Изпълнителя за 12 месеца от гаранционния период на изделията. Представя 
се преди подписването на договора и се освобождава до 30 дни след изтичане на 12 месеца 
от гаранционният 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. 
2. Ако гаранцията е банкова, се представя по посочения в документацията образец и е със 
срок на валидност 37 месеца от датата на сключване на договор; 
3. Ако гаранцията е застраховка се представя оригинална полица със срок на валидност 37 
месеца от датата на сключване на договор; 
 
V. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО 
1. Гаранционният срок на извършените дейности и вложените резервни части е 12 
(дванадесет) месеца, считано от датата на двустранно подписан констативен протокол за 
извършения ремонт на повдигателното съоръжение. 
2. Възложителят приема изпълнените дейности с двустранно подписан приемо-
предавателен протокол, между негов упълномощен представител и Изпълнителя. 
3. Материалите вложени при изпълнението на сервизната дейност да са придружени със 
сертификат за качество и да отговарят на БДС. 
4. Влаганите материали, елементи и резервни части трябва да са придружени с техническа 
документация, която да се предоставя на органа осъществяващ технически надзор за 
съхраняване в досието на съответното повдигателно съоръжение. 
 
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
1. Възложителят е длъжен: 
1.1 Да осигури лице или група от своя персонал, отговорни за разрешаването на всички 
въпроси, възникнали в процеса на работата. 
1.2 Да извършва проверка за хода на изпълнение на настоящия договор, без това да 
нарушава оперативната самостоятелност на Изпълнителя. 
1.3. При възникване на трудности по осъществяване предмета на договора да съдейства за 
разрешаването им. 
1.4 Да изплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение в размера по реда и при 
условията на Раздел II от настоящия договор. 
1.5 Да предостави на Изпълнителя всички вътрешни документи /правилници, протоколи и 
др./, както и техническа документация на съоръженията, необходима за изпълнението на 
договора. 
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1.6 Да организира приемането на дейностите по договора и организира функционални 
проби за работоспособността на съоръженията. 
 
2. Изпълнителят е длъжен: 
2.1 Да осъществява предмета на договора съгласно техническо задание – Приложение №1. 
2.2 Да осигури специалистите, необходими за изпълнение на задълженията си по 
настоящия договор, както и да информира Възложителя за хода на изпълнението на 
договора. 
2.3 При документирането на сделките (фактурирането) да спазва изискванията на чл. 113 от 
ЗДДС. 
2.4 Всичко извършено по даденото съоръжение да се отразява в протокол, който се 
подписва и от отговорника по договора от страна на Възложителя. 
2.5 Да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения. При причиняване на 
повреди и замърсявания, същите се отстраняват за сметка на Изпълнителя. 
2.6 При изпълнение на монтажните и пусковите дейности да се спазват: 
- Наредба №9/09.06.2004г. за техническата експлоатация на ел. централи и мрежи. 
- Правилник по безопасност на работа в неелектрически и електрически уредби и 
електрически централи /ПБРНЕУЕЦ/. 
- Наредба №8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна 
безопасност на обектите в експлоатация. 
- всички действащи технически нормативни документи, БДС, европейски стандарти, както 
и техническите условия описани в Приложение №1. 
2.7. Да се запознае с Указания за реда и последователността при подготовка на 
документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „ТЕЦ 
Марица изток 2” ЕАД, публикувани на интернет страницата на дружеството 
(www.tpp2.com, Профил на купувача) и да изпълни изискванията им. 
2.8. В еднодневен срок от подписване на договора да осъществи контакт с отговорника по 
договора и с негово съдействие да съгласува с компетентните лица на Възложителя от 
отдели „Сигурност и управление при кризи”, „Безопасност и здраве при работа”, 
„Технически контрол и качество” и „Екология”, както и РСПБЗН, необходимостта от 
представяне на документи за допускане до работа на територията на дружеството. 
Компетентните лица съгласуват подготвените от Изпълнителя документи и при липса на 
забележки подписват Протокол за проверка на документи за допускане до работа. 
2.9. В случай че Териториална дирекция “Национална сигурност”,  гр. Стара Загора не 
издаде разрешение за работа или извършване на конкретно възложена задача на лице – 
работник или служител на Изпълнителя, Изпълнителят се задължава да го замени, като 
предложи на Възложителя друго лице, притежаващо равностойна квалификация и опит, 
което също подлежи на проучване по горния ред.  
2.10. Изпълнителят при изпълнението на договорa за общественaта поръчкa е длъжен да 
спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, 
социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 
международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 от 
ЗОП. 
 
VII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 
1. Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва за забава, 
върху неиздължената сума на ден при забава на плащания по договора, но не повече от 5 % 
от стойността на забавената сума. Максималният размер на дължимите от Възложителя на 
това основание неустойки за забава се ограничава до 5 % от стойността на договора. 
2. При забава изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за забава върху 
стойността на забавеното изпълнение, но не повече от 5% от стойността на договора. 
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3. При неточно изпълнение изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% от стойността на 
договора за всеки установен случай на неточно изпълнение.  
4. При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят дължи неустойка 
в размер на 20% от стойността на договора. 
5. При пълно неизпълнение или неточно изпълнение, Възложителят има право да изтегли 
гаранцията за изпълнение по Раздел IV от настоящия договор. 
6. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото и да търси 
обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката. 
7. Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде спазен 
по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия или бездействия не 
налага предвидените в договора санкции и неустойки за определен от него период. 
8. Изпълнителят се съгласява да удовлетвори претенциите на Възложителя за плащане на 
неустойки, настъпили в резултата на негово неизпълнение произтичащо от настоящият 
договор. Възложителят се задължава при възникване на претенция да уведоми писмено 
Изпълнителя. Уведомлението трябва да бъде мотивирано по основание и размер. 
9. В случаите на т.8 от текущия Раздел, Възложителят извършва прихващане между двете 
насрещни вземания, които се погасяват до размера на по-малкото, като клаузата произвежда 
правно действие при условие, че между страните съществуват насрещни, еднородни, 
заместими и изискуеми вземания. 
 
VIII. ФОРСМАЖОР 
1. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнения на 
техните договорни задължения в случай, че невъзможността за изпълнение е следствие на 
събитие извън техния контрол, или в случай, че тези обстоятелства са упражнили 
непосредствено влияние върху изпълнението на този договор. В случай на възникване на 
такива форсмажорни обстоятелства съответните срокове се удължават с времето на 
действие на тези обстоятелства.  
2. Всяка една от страните е длъжна да уведоми съответно другата страна за настъпването и 
прекратяването на форсмажорното събитие в 7 дневен срок от възникването и края на 
събитието, независимо от характера на събитието. Това уведомяване трябва да е 
потвърдено от Българската търговско-промишлена палата. В случая намира приложение чл. 
306 от ТЗ. 
 
IX. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 
1. Всички спорове породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, 
изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в Договора или 
приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ако не могат да бъдат решени 
между страните се решават от компетентния съд. 
 
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
1. При наличие на “форсмажор”, или друго събитие, двете страни могат да се споразумеят 
за прекратяване на договора. 
2. Възложителят може да прекрати договора с едностранно 7-дневно писмено 
предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 
3. Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие на основание чл. 73, т.1 
от ППЗОП. 
 
ХI. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
1. За всички неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, 
Закона за задълженията и договорите, и действащите нормативни документи. 
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2. По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящия договор (включително 
за връщане на гаранцията за изпълнение), Изпълнителят се обръща към отговорника на 
договора, указан по-долу. 
3. Двете договарящи се страни се задължават да се информират взаимно за всички 
промени, касаещи дружествата и тяхната дейност. 
4. Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка 
страна, при спазване на общите изисквания на Търговския закон, Закона за задълженията и 
договорите и на Закона за обществените поръчки. 

 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ..........(п)..........     ИЗПЪЛНИТЕЛ: ..........(п)......... 
Изп. директор:       Управител: 
    инж. Ж. Динчев         Р. Донев 
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         Приложение №1 
         Към договор № .................. 
 
              
 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 
 

 за сервизно обслужване на пет броя повдигателни съоръжения в Котелен цех  
 
 
1. Предмет на поръчката е сервизно обслужване на повдигателни съоръжения в „TEЦ 
Марица изток 2” ЕАД. 
2. Целта е да се осигури поддържането, ремонтирането и преустройването на 
повдигателните съоръжения да се извършва в съответствие с изискванията на чл. 55, т. 6 и 
т. 7 от „Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни 
съоръжения” (НБЕТНПС). 
3. Сервизното обслужване обхваща 5 (пет) броя товароподемни крана, монтирани в 
Котелен Цех за срок от две година. Основните технически данни и местонахождението на 
повдигателните съоръжения са дадени в таблица 1. 
 
Таблица 1. 

№ Рег. № Наименование 
Товаропо

демност, 
кг 

Заводски № и 
година на 

производство 
Място на 
ползване 

1 СзПС 0087 

Кран мостов 
електрически 

двугредов (КМЕ-2Г)  
Q=30/5 t 

Зав.№ 1893; 
1962 г. 

Котелна зала                     
700 МW 
(запад) 

2 СзПС 0088 

Кран мостов 
електрически 

двугредов (КМЕ-2Г)  
Q=30/5 t 

Зав.№ 1882; 
1964 г. 

Котелна зала                     
700 МW 
(изток) 

3 СзПС 1472 

Кран мостов 
електрически 

двугредов (КМЕ-2Г) 
с радиоупр.                                                

Q=32/8 t; 

Q=32 /8 t 
Н=9 m 

Зав.№ 11182; 
1988 г. 

ДВ на КА-11 
 

4 393ПС114 

Кран козлови 
електрически 

едногредов (ККЕ-1Г) 

Q=5 t 

Н=48 m 

Зав.№ 2506;       
1989 г. 

 

Котелна зала - 
покрив ∇ 36 

(запад) 
 

5 393ПС128 

Кран козлови 
електрически 

едногредов (ККЕ-1Г) 

Q=5 t 
 H=48 m 

Зав.№ 812;       
1978 г. 

 

Котелна зала - 
покрив  ∇ 36 

(изток) 
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4. Абонаментното обслужване включва: 
4.1. Да се извършват и документират прегледи и функционални проверки на повдигателни 
съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 от НБЕТНПС, включени в Таблица 1, съгласно изискванията 
и сроковете посочени в т.1 от Приложение № 4 към чл. 53, ал. 3 от НБЕТНПС. На ПС по чл. 
2, ал. 1, т. 3 от НБЕТНПС - да се извършват и документират прегледи и функционални 
проверки на 3 (три) месеца. Ежемесечен оглед и проверка състояние на механизмите на 
крановете, тяхната метална конструкция и подкрановите им пътища. 
4.2. Да се документират извършените дейности по ремонт и поддръжка на ПС, съгласно чл. 
53, ал. 2 от НБЕТНПС. 
4.3. Да се извършват и документират проверките по чл. 94 от НБЕТНПС, като за 
състоянието на релсовите пътища на повдигателни съоръжения по чл. 2, ал.1, т. 1 от 
НБЕТНПС се извърши и документира геодезично заснемане.  
4.4. Да се извършва подготовка на повдигателните съоръжения обект на сервизно 
обслужване, за годишния технически преглед, осъществяван от РО „ИДТН” или от отдел 
„ВВТН” и да се осигури техен представител при прегледите.  
4.5. Да се извършва дефектовка (диагностика) на авариралите съоръжения и функционални 
тестове на ремонтираното ПС. 
4.6. Да се извършват дребни аварийни и текущи ремонтни дейности, несвързани с 
разглобяване на възли и детайли от ПС. 
4.7. Доставка и подмяна на резервните части и възли заложени в Приложение 2. 
4.8. Да се отразяват, ако това е необходимо, направените изменения в техническата 
документация на ПС. 
5. Извършване на планови и аварийни ремонти, свързани с разглобяване на възли и 
детайли, не е предмет на сервизното обслужване. 
6. Резервни части и материали, необходими за текущите и аварийните ремонти, се 
осигуряват от Изпълнителя.  
7. Влаганите материали, елементи и резервни части трябва да са придружени с техническа 
документация, която да се предоставя на органа осъществяващ техническия надзор за 
съхраняване в досието на съответното ПС. 
8. Отзоваване при възникване на авария на ПС – до 24 (двадесет и четири) часа след 
подаване на сигнал от страна на Възложителя. При инцидентна необходимост от незабавни 
действия в случай на авария по съоръженията изпълнителят се задължава да изпрати 
техници до 1 час от телефонно повикване. 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ..........(п)..........     ИЗПЪЛНИТЕЛ: ..........(п)......... 
Изп. директор:       Управител: 
    инж. Ж. Динчев         Р. Донев 
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                 Приложение №2 
                 Към договор № .................. 
 
 

Спецификация 
 
1. Спецификация за доставка на резервни части: 
 

№ Наименование Тип М-ка Количество 
Ед. цена в лв.,  
без ДДС 

Общо лв.,  
без ДДС 

1 
Лагерно тяло в комплект с лагер за барабан 
подем 5т 

КМЕ-2Г 30/5т бр. 2 400.00 800.00 

2 
Лагерно тяло в комплект с лагер за барабан 
подем 30т 

КМЕ-2Г 30/5т бр. 2 400.00 800.00 

3 Климатиk 5000-7000 BTU бр. 2 800.00 1 600.00 

4 Двигатели подем 5т комплект със стойки 
МТ1-32-8, 11 KW, 710 
об/мин 

бр. 2 2 500.00 5 000.00 

5 Двигатели подем 30т комплект със стойки 
МТ1-41-8, 16 KW, 713 
об/мин 

бр. 2 2 800.00 5 600.00 

6 Двигатели ход на мост 
МТ1-31-8, 7,5 KW, 695 
об/мин 

бр. 4 1900.00 7 600.00 

7 Ел. телфер 5т /40м/2:1 МТ /VAT бр. 2 10 000.00 20 000.00 
8 Електрохидравлични спирачки  КМЕ-2Г 30/5т бр. 4 1 000.00 4 000.00 

9 
Валове за външни предавки за движение на 
моста 

КМЕ-2Г 30/5т бр. 2 400.00 800.00 

10 Въже ø14.5/6x37(бяло) КМЕ-2Г 30/5т м 600 5.00 3 000.00 
11 Енкрементален енкодер  IRD5817 бр. 4 460.00 1 840.00 
12 SCADA Rockwell Automation бр. 5 1 500.00 7 500.00 

                                                                                                                                                                              Всичко лева без ДДС: 58 540.00 
 
Забележка: Посочените количества са прогнозни. При необходимост от резервна част, която не е включена в спецификацията се доставя на цена от 
действащ ценоразпис. 
 
 



ТО/ММ/КТ   Стр. 9  

2. Спецификация за подмяна на резервни части (монтаж и демонтаж) 
 

№ Наименование Тип М-ка Количество 
Ед. цена в лв.,  
без ДДС 

Общо лв.,  
без ДДС 

1 
Лагерно тяло в комплект с лагер за барабан подем 
5т 

КМЕ-2Г 30/5т бр. 2 290.00 580.00 

2 
Лагерно тяло в комплект с лагер за барабан подем 
30т 

КМЕ-2Г 30/5т бр. 2 290.00 580.00 

3 Климатизация 5000-7000 BTU бр. 2 290.00 580.00 
4 Двигатели подем 5т комплект със стойки МТ1-32-8, 11 KW, 710 об/мин бр. 2 290.00 580.00 
5 Двигатели подем 30т комплект със стойки МТ1-41-8, 16 KW, 713 об/мин бр. 2 435.00 870.00 
6 Двигатели ход на мост МТ1-31-8, 7,5 KW, 695 об/мин бр. 4 435.00 1 740.00 
7 Ел. телфер 5т /40м/2:1 МТ/VAT бр. 2 1 160.00 2 320.00 
8 Електрохидравлични спирачки КМЕ-2Г 30/5т бр. 4 290.00 1 160.00 

9 
Валове за външни предавки за движение на 
мостта 

КМЕ-2Г 30/5т бр. 2 290.00 580.00 

10 Въже ø14.5/6x37(бяло) КМЕ-2Г 30/5т м 2 x 300 580.00 1 160.00 
11 Енкрементален енкодер  IRD5817 бр. 4 290.00 1 160.00 
12 SCADA Rockwell Automation бр. 5 145.00 725.00 

                                                                                                                                                                                 Всичко лева без ДДС: 12 035.00 
 

Забележка: Посочените количества са прогнозни и служат само за целите на класирането. При необходимост от резервна част, която не е включена в 
спецификацията се доставя на цена от действащ ценоразпис. 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ..........(п)..........            ИЗПЪЛНИТЕЛ: ..........(п)......... 
Изп. директор:              Управител: 
    инж. Ж. Динчев                Р. Донев 
 


