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Договор № 15934 

 
Днес 10.07.2018 г. в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящия 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  
 
„М+С Хидравлик” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. 
„Козлодуй” № 68; тел. 0413/60504, факс: 0413/64114; Регистрирано в търговския 
регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ: 123028180, Ид № по ДДС: 
BG123028180; IBAN: BG07IABG74331050000100; BIC: IABGBGSF. Банка: 
Интернешънъл Асет Банк – град /клон/офис: Казанлък, представлявано от Стоил 
Стоянов Колев – Изпълнителен член на СД и Владимир Валентинов Спасов - 
Прокурист, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 
 
за следното: 
 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1. Предмет на настоящият договор е „Ремонт на сервомотори за турбоагрегати тип 
TCDF 36”  
2. Неразделна част от договора са:  
2.1. Обем за ремонтни дейности Приложения № 1. 
2.2. Технически изисквания Приложения № 2. 
3. Договорът се сключва в резултат на проведена процедура за възлагане на 
обществена поръчка, чрез открита процедура,  рег. № 18014, по първа обособена 
позиция.   
II. ЦЕНИ, ФАКТУРИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  
1.Общата стойност на договора  е до 150 000.00 лв. /словом: сто и петдесет хиляди 
лв./, без ДДС; Всички разходи при изпълнение предмета на обществената поръчка са 
за сметка на Изпълнителя. Всички консумативи и материали необходими за ремонта, 
са за сметка на Изпълнителя. 
2. Плащането се извършва на база реално извършена работа по приложена 
спецификация за сервомотори, до 60 дни след представяне на протокол за извършена 
работа и фактура-оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС. Срокът за плащане 
започва да тече от датата на последно представения документ. 
III. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
1. Срокът за изпълнение на договора е 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата 
на сключването му или до изчерпване на стойността по договора, което събитие 
настъпи по-рано. 
2. Място за изпълнение – база на Изпълнителя. 



ТО/Георгиева 2 

IV. ГАРАНЦИОНЕН СРОК 
1.Гаранционният срок е 12 месеца от датата на монтаж на ремонтираните изделия,  не 
повече от 18 месеца  месеца от датата на приемане на ремонта.  
2. По време на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства 
появилите се пропуски и дефекти, дължащи се на некачествено изпълнение на 
ремонтните работи, които се установяват двустранен протокол между Изпълнител и 
Възложител. Ако в три дневен срок, Изпълнителят не изпрати свои представител, 
Възложителят сам съставя протокол и той е задължителен за страните. 
V. 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 7500.00 лв, която е 5% от стойността му. 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.  
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 договора. 
3. Ако гаранцията е застраховка се представя оригинална полица със срок на 
валидност 37 месеца  от датата на сключване на договора. 
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
1.Възложителят има право да оказва текущ контрол при изпълнение на договора. 
Указанията на Възложителя в изпълнение на това му правомощие са задължителни за 
Изпълнителя, доколкото тези указания не излизат извън рамките на договора. 
2. Възложителят има право да определи лице своя персонал, отговорно за решаването 
на всички въпроси, възникнали в процеса на работата. 
3. Възложителят организира приемането на ремонтираните изделия  и демонтираните 
детайли в срок от два дни след писмено уведомяване от Изпълнителя. За приемане на 
изделията е необходимо да бъдат изпълнени изискванията и да са налични 
документите, посочени в Приложение № 2. 
4. Възложителят има право да не приеме извършената работа, в случай че има 
неотстранени забележки по ремонтираните изделия. 
5. Възложителят е длъжен да заплати дължимите от него суми в сроковете и 
размерите, както е упоменато в раздел II. 
6. Възложителят има право да извършва проверка в хода на изпълнение на настоящия 
договор, без това да нарушава оперативната самостоятелност на Изпълнителя. 
VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
1. Изпълнителят е длъжен да изпълни качествено и в срок работите по договора с 
необходимите специалисти и в съответствие с приложенията от договора. 
2. Изпълнителят е длъжен да определи техническо лице, отговорно за изпълнението на 
договора. 
3. Изпълнителят е длъжен да не разгласява на трети лица търговските тайни на 
Възложителя станали му известни във връзка с изпълнението на предмета на 
договора, включително и след изпълнението или прекратяването. 
4. Изпълнителят е длъжен при извършване на услугата да не назначава хора, които са 
в трудово правни отношения с Възложителя.  
5. Изпълнителят е длъжен да допуска Възложителя да проверява изпълнението на 
договора по начин, по който няма да възпрепятства нормалното осъществяване на 
работите по него. 
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6. Изпълнителят е длъжен да транспортира изделията от и до „ТЕЦ Марица изток 2” 
ЕАД за собствена сметка. 
7. Изпълнението на услугата трябва да бъде предварително съгласувано по телефон, 
факс или е-mail с Възложителя.  
8. Изпълнителят трябва да представи всички необходими документи при доставката 
на изделията, касаещи ремонтните работи, описани в Техническите изисквания – 
Приложения № 2.  
9. Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Системата за управление на 
качеството /СУК/ и Системата за управление на здраве и безопасност при  работа 
/СУЗБР/на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. 
10. Изпълнителят трябва да се съобразява с техническите изисквания, заложени в 
настоящата документация Приложение № 2; 
11. Изпълнителят трябва да изпълни поръчката качествено в съответствие с 
предложеното в офертата му техническо предложение, неразделна част от договора.  
12. Изпълнителят се  задължава при документирането на сделките /фактурирането/ да 
спазва изискванията на чл. 113 от ЗДДС.  
13. Изпълнителят е длъжен 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. 
14. Изпълнителят е длъжен 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. 
15. 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.  
16. Изпълнителят е длъжен да уведоми възложителя за всякакви промени в 
предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 
17. Изпълнителят при изпълнението на договора 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 І. 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 V 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. 
IX. 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. 
Уведомяването трябва да е потвърдено от Българската търговско-промишлена палата. 
В случая намира приложение чл. 306 от ТЗ. 
X. 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. 
XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
1. При наличие на “форсмажор”, или друго събитие, двете страни могат да се 
споразумеят за прекратяване на договора. 
2. Когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която 
отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 7-дневно писмено 
предизвестие. Неустойките по Раздел VIІІ остават дължими. 
3. Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие на основание чл. 
73, т.1 от ППЗОП. 
4. Възложителят може да прекрати договора с едностранно 7-дневно писмено 
предизвестие, както и в следните случаи: 
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- На основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 
- При неизпълнение на задължението на Изпълнителя да представи в срок от 10 дни 
считано от датата на подписване на договора, договор за подизпълнение с 
подизпълнител/ите, посочени в офертата. 
ХII. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
1. Договорът влиза в сила от датата на неговото сключване. 
2. 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 Закона за обществените поръчки. 
3. По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящият договор, 
Изпълнителят се обръща към отговорника на договора, указан по-долу. 
 
   
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                       ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                         
Изп. Директор:......./п/..........                                                 Изп. член на СД:...../п/.....                                                 
          инж. Ж. Динчев                                                           Стоил Колев  
 
           Прокурист:..../п/........... 

            Владимир Спасов  
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Приложение № 1 
 

ОБЕМ 
ремонтни дейности  

при ремонт на сервомотори (СМ) на турбоагрегати тип TCDF 36” 

№ Наименование (Заводско означение) 
Ед. цена 

лв., без ДДС 
I. СМ за стопорен клапан високо налягане (СКВН) 

( CGE1MF3/140/60/.125F20/G5GASSLU-D900983) 
 

1. Разглобяване 1054.00 
2. Дефектовка 433.00 
3. Подмяна уплътнение „О” пръстен 50х5,5 19.76 
4. Подмяна уплътнение КО8-D 140x119xx7,5 237.20 
5. Подмяна уплътнения горен затвор  
5.1 А27-F 60x54x4,5 65.89 
5.2 S09-DS 60x74x6 79.00 
5.3 „О” пръстен 170х2,5 46.12 
5.4 „О” пръстен 159х3,5 36.89 
5.5  ST 08 160x166x1,5 22.00 
5.6 ФО1 60х65х9,5 39.50 
6. Подмяна уплътнения долен затвор  
6.1 A27-F 60x54x4,5 65.89 
6.2 S09-DS 60x74x6 79.00 
6.3 „О” пръстен 170х2,5 46.12 
6.4 „О” пръстен 159х3,5 36.89 
6.5 ST 08 160x166x1,5 22.00 
6.6 ФО1 60х65х9,5 39.50 
7. Подмяна хромиран прът Ø60, L-1111 235.00 
8. Подмяна бутало Ø140 296.00 
9. Подмяна тарелчата пружина 260.00 
10. Ремонт на вътрешния диаметър на корпуса 1152.00 
11. Почистване и боядисване на корпуса 359.40 
12. Хидравлично изпитание 1046.00 
13. Транспортни разходи до базата на Изпълнителя и връщане 

обратно до склад на Възложителя 
147.90 

II. СМ за регулиращ клапан високо налягане (РКВН) 
(CGE1MF3/180/90/..80F20/ G5GASSLU-D900984) 

 

1. Разглобяване 1054.00 
2. Дефектовка 433.00 
3. Подмяна уплътнение „О” пръстен 50х5,5 19.76 
4. Подмяна уплътнение КО8-D 140x119xx7,5 237.20 
5. Подмяна уплътнения горен затвор  
5.1 А27-F 60x54x4,5 65.89 
5.2 S09-DS 60x74x6 79.00 
5.3 „О” пръстен 170х2,5 46.12 
5.4 „О” пръстен 159х3,5 36.89 
5.5  ST 08 160x166x1,5 22.00 
5.6 ФО1 60х65х9,5 39.50 
6. Подмяна уплътнения долен затвор  
6.1 A27-F 60x54x4,5 65.89 
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6.2 S09-DS 60x74x6 79.00 
6.3 „О” пръстен 170х2,5 46.12 
6.4 „О” пръстен 159х3,5 36.89 
6.5 ST 08 160x166x1,5 22.00 
6.6 ФО1 60х65х9,5 39.50 
7. Подмяна хромиран прът Ø90, L-1111 360.00 
8. Подмяна бутало Ø180 296.00 
9. Подмяна тарелчата пружина 260.00 
10. Ремонт на вътрешния диаметър на корпуса 1152.00 
11. Почистване и боядисване на корпуса 359.40 
12. Хидравлично изпитание 1046.00 
13. Транспортни разходи до базата на Изпълнителя и връщане 

обратно до склад на Възложителя 
147.90 

III.  СМ за стопорен клапан средно налягане (СКСН) 
(CXE1MF3/140/60/.155F20/G5GAKSLU-D900985) 

 

1. Разглобяване 1054.00 
2. Дефектовка 433.00 
3. Подмяна уплътнение „О” пръстен 50х5,5 19.76 
4. Подмяна уплътнение КО8-D 160x139xx7,5 326.90 
5. Подмяна уплътнения горен затвор  
5.1 А27-F 60x54x4,5 65.89 
5.2 S09-DS 60x74x6 79.00 
5.3 „О” пръстен 170х2,5 46.12 
5.4 „О” пръстен 159х3,5 36.89 
5.5  ST 08 160x166x1,5 22.00 
5.6 ФО1 60х65х9,5 39.50 
6. Подмяна уплътнения долен затвор  
6.1 A27-F 60x54x4,5 65.89 
6.2 S09-DS 60x74x6 79.00 
6.3 „О” пръстен 170х2,5 46.12 
6.4 „О” пръстен 159х3,5 36.89 
6.5 ST 08 160x166x1,5 22.00 
6.6 ФО1 60х65х9,5 39.50 
7. Подмяна хромиран прът Ø60, L-1106 235.00 
8. Подмяна бутало Ø140 296.00 
9. Подмяна тарелчата пружина 260.00 
10. Ремонт на вътрешния диаметър на корпуса 1152.00 
11. Почистване и боядисване на корпуса 359.40 
12. Хидравлично изпитание 1046.00 
13. Транспортни разходи до базата на Изпълнителя и връщане 

обратно до склад на Възложителя 
147.90 

IV. СМ за регулиращ клапан средно налягане (РКСН) 
CGE1MF3/160/60/.127F20/G6GASSLU-D900986 

 

1. Разглобяване 1054.00 
2. Дефектовка 433.00 
3. Подмяна уплътнение „О” пръстен 50х5,5 19.76 
4. Подмяна уплътнение КО8-D 160x139xx7,5 326.90 
5. Подмяна уплътнения горен затвор  
5.1 А27-F 60x54x4,5 65.89 
5.2 S09-DS 60x74x6 79.00 
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5.3 „О” пръстен 170х2,5 46.12 
5.4 „О” пръстен 159х3,5 36.89 
5.5  ST 08 160x166x1,5 22.00 
5.6 ФО1 60х65х9,5 39.50 
6. Подмяна уплътнения долен затвор  
6.1 A27-F 60x54x4,5 65.89 
6.2 S09-DS 60x74x6 79.00 
6.3 „О” пръстен 170х2,5 46.12 
6.4 „О” пръстен 159х3,5 36.89 
6.5 ST 08 160x166x1,5 22.00 
6.6 ФО1 60х65х9,5 39.50 
7. Подмяна хромиран прът Ø60, L-1106 235.00 
8. Подмяна бутало Ø160 296.00 
9. Подмяна тарелчата пружина 260.00 
10. Ремонт на вътрешния диаметър на корпуса 1152.00 
11. Почистване и боядисване на корпуса 359.40 
12. Хидравлично изпитание 1046.00 
13. Транспортни разходи до базата на Изпълнителя и връщане 

обратно до склад на Възложителя 
147.90 

 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                       ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                         
Изп. Директор:......./п/..........                                                 Изп. член на СД:...../п/.....                                                 
          инж. Ж. Динчев                                                           Стоил Колев  
 
           Прокурист:..../п/........... 
            Владимир Спасов   
 



ТО/Георгиева 9 

Приложение №2 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 
при ремонт на сервомотори (СМ) на турбоагрегати тип TCDF 36” 

 
I. Последователност при ремонт на сервомоторите. 
1. По преценка на Възложителя същият може да извърши транспорта до база на 

Изпълнителя за своя сметка. В този случай Изпълнителят не фактурира разходите за 
транспорт. 

2. Предаването на всеки сервомотор се отразява с подписването на приемо-
предавателен протокол. 

3. След приемане на всеки сервомотор Изпълнителят разполага с 4 работни дни за 
разглобяване, като при представяне на повече от един сервомотор времето за разглобяване 
се сумира. След разглобяване на всеки сервомотор в присъствието на представител на 
Възложителя се изготвя двустранен протокол от дефектовката, съгласно който ще се 
извършват конкретните ремонтни операции за съответния сервомотор. Протоколът от 
дефектовката на всеки сервомотор трябва да съдържа: 

- Наименование; 
- Заводско означение; 
- Сериен номер; 
- Обем ремонтни дейности; 
- Срок за ремонт с нанесена крайна дата. 
4. Срок за ремонт на един сервомотор: 
- 40 работни дни ако ремонта включва подмяна на тарелчата пружини (позиция 9 от 

обема на ремонтните дейности); 
- 20 работни дни ако ремонт не включва подмяна на тарелчата пружини (позиция 9 от 

обема на ремонтните дейности), а включва всички останали позиции от ремонта; 
- 20 работни дни при подмяна само на гумени уплътнения (позиции 3, 4, 5 и 6 от обема 

на ремонтните дейности); 
Времето за ремонт започва да тече от датата на подписване на протокола от 

дефектовката, като Изпълнителят ремонтира до 3 сервомотора едновременно (ако са 
предоставени повече от един сервомотор). 

5. Всички вложени при ремонта нови резервни части, трябва да бъдат придружени със 
сертификат за качество.  

6. Възложителят си запазва правото да осигури присъствието на негов  представител 
при извършване на хидравлични изпитания (позиция 12 от обема на ремонтните дейности), 
като Изпълнителят го уведомява най-малко 2 /два/ дни предварително. Всеки сервомотор 
работи с масло тип Estin/46-S при работни параметри: налягане -160÷250bar и температура -
30÷60ºС. 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                       ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                         
Изп. Директор:......./п/..........                                                 Изп. член на СД:...../п/.....                                                 
          инж. Ж. Динчев                                                           Стоил Колев  
 
           Прокурист:..../п/........... 

  Владимир Спасов   


