
CONTRACT
№

465 9A
Today 2019, in TPP Maritsa East 2 EAD
the Contract hereto for public procurement 
award was signed between:
TPP Maritsa East 2 EAD, having its 
headquarters and registered address: Stara 
Zagora District, Radnevo Municipality, 
Kovachevo Village, postal code 6265, tel: 
042/662214, fax: 042/662000, e-mail: 
tec2@tpp2.com, website: www.tpp2.com; 
registered in the Commercial Register at the 
Registry Agency; UIC 123531939; Current 
Account: IBAN: BG22TTBB94001526680953, 
BIC: TTBBBG22 at Societe Generate 
Expressbank AD, represented by eng. Zhivko 
Dimitrov Dinchev — Executive Director, 
hereinafter referred to as EMPLOYER

and

Toshiba International (Europe) Ltd., having 
its registered office at Hill House, 1 Little New 
Street, London, EC4A 3TR, England, tel: +44 
208 8489749, fax: +44 208 8489749, e-mail: 
AndrewP@til.toshiba-global.com, registered in 
the Registrar o f Companies for England and 
Wales under registration number 2243329, 
represented by Ms Ritsuko Ogino -  Managing 
Director, acting through his authorized person, 
Andrew Mark Pritchard, on the basis o f a 
power o f attorney certified by Martin Anthony 
Charlton, a notary in the city o f London, 
England, hereinafter referred to as the 
CONTRACTOR
each hereinafter referred to as '‘Party" or 
jointly referred to as “the Parties",

ДОГОВОР
№

Днес : 2019 г. 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: 
IB AN: BG22TTBB94001526680953, BIC: 
TTBBBG22, „Сосиете Женерал 
Експресбанк" АД, представлявано от инж. 
Живко Димитров Динчев -  Изпълнителен 
директор, наричано за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ

“Тошиба Интернешънъл (Ю ръп)” Лтд.,
със седалище в Хил Хаус, ул. Литъл Ню 1, 
гр. Лондон ЕС4А 3TR, Англия, тел: +44 208 
8489749, факс: +44 2088489749, електронна 
поща: AndrewP@til.toshiba-global.com, 
вписано в търговския регистър на 
дружествата в Англия и Уелс под номер: 
2243329, представлявано от Рицуко Огино - 
Изпълнителен директор, действащ чрез 
пълномощника си Андрю Марк Причард. 
въз основа на пълномощно заверено от 
Мартин Антъни Чарлтън, Нотариус в град 
Лондон, Англия, наричан за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ
Всеки един наричан по-долу "Страна" или 
съвместно - "Страните’*,

fo r the follow ing: за следното:

mailto:tec2@tpp2.com
http://www.tpp2.com
mailto:AndrewP@til.toshiba-global.com
mailto:tec2@tpp2.com
http://www.tpp2.com
mailto:AndrewP@til.toshiba-global.com
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I. SUBJECT OF CONTRACT 
1. The subject of present Contract is 
Provision of technical advisory services 
during major, minor and emergency 
overhauls undertaken by the Employer on 
turbines type TCDF 36” 177MW (at units 
№ 1 , 3  and 4), turbines type TCDF 225MW  
(at units № 5, 6, 7 and 8), generators type 
TAKS-2P-208700KVA (at units № 1, 3 and 
4), generator type TAKS-2P-194200KVA (at 
unit № 2) and control system, type 
TOSMAP-DynaStream™.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1. Предметът на настоящия Договор е 
Извършване на технически 
консултантски услуги по време на 
извършваните от Възложителя основни, 
средни и аварийни ремонти на турбини 
тип TCDF 36” 177МВт (станционен № 1, 
3 и 4), турбини тип TCDF 225МВт 
(станционен № 5, 6, 7 и 8), генератори тип 
TAKS-2P-208700KVA (станционен № 1, 3 
и 4), генератор тип TAKS-2P-194200KVA 
(станционен №2) и система за управление 
тип TOSMAP-DynaStream™.

The technical advisory services shall be 
performed after submission of an application 
form for the number and type o f technical 
advisors (“TAs") under the terms specified in 
the Technical Conditions -  Appendix 1, where 
the relationship between the TAs and the 
Employer is specified.

2. The following documents represent a Part of 
the Contract between the Employer and 
Contractor, by each of them shall be 
considered and interpreted as an integral part 
of the Contract:
2.1. The Contract itself;
2.2. Appendix 1 — Technical Conditions
2.3. Appendix 2 -  TAs’ service rates
2.4. Appendix 3 -  Sample of form to inquire 
for TA availability, confirmation and request 
o f schedule change.

3. The present Contract is based on a 
negotiated procedure with prior call for 
competition, under reg. № 18034 and subject 
„Delivery o f spare parts for steam turbines, 
generators, C&l equipment, auxiliary 
equipment and provision o f technical advisory 
services” under Lot II.

4. In the event o f any ambiguity or conflict 
between the Contract Documents listed above,

Техническите консултантски услуги се 
извършват след заявяване на броя и вида на 
техническите консултанти (“ТК“) в срокове, 
описани подробно в Техническите Условия 
-  Приложение 1, където е описано и 
взаимодействието между ТК и 
Възложителя.

2. Следните документи представляват част 
от Договора между Възложителя и 
Изпълнителя, като всеки един от тях ще се 
счита и тълкува като неразделна част от 
Договора:
2.1. Този Договор;
2.2. Приложение 1 -  Технически условия;
2.3. Приложение 2 -  Тарифи за 
извършване на услугите от ТК
2.4. Приложение 3 -  Образец на формуляр 
за запитване за наличието на технически 
консултант, потвърждение и искане за 
промяна на графика.

3. Настоящият Договор се сключва в 
резултат на проведена процедура на 
договаряне с предварителна покана за 
участие с per. № 18034 и предмет „Доставка 
на резервни части за турбинно, 
електрическо и КИП оборудване и 
извършване на технически консултантски 
услуги'', по втора обособена позиция.
4. В случай на неяснота или конфликт 
между посочените по-горе договорни
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the order o f precedence shall be the order in 
which the Contract Documents are listed in 
article 2 above.

документи, приоритетът им ще следва реда. 
в който те са посочени в чл. 2 по-горе.

II. PRICE, PAYMENT METHOD AND II. ЦЕНА, ФАКТУРИРАНЕ И НАЧИН
INVOICING

1. The maximum limitation o f total Contract 
amount is up to EUR 2 000 000.00 (amount in 
words: two million), /currency in words: Euro/ 
excluding VAT.
2. The technical service rates of TA's are 
specified in Appendix 2.

3. Payment shall be made, as follows: 
Non-refimdable advance payment o f twenty per 
cent (20%) o f the estimated value o f ordered 
TA services shall be paid in advance by 
submission of a proforma invoice and Advance 
Payment Guarantee for the amount o f the 
advance payment valid until the last anticipated 
day at Site of the last TA, within thirty (30) 
days after confirmation by the Contractor about 
availability of TA.

Seventy percent (70%) o f the actual value of 
performed TA services, as well as the 
difference between the advance amount 
already paid and twenty per cent (20%) o f the 
actual value o f performed TA services shall be 
paid within thirty (30) days after the last 
working day at Site and after submission of 
invoice by the Contractor.

The remaining ten percent (10%) of the actual 
value o f performed TA services shall be paid 
within thirty (30) days after submission o f the 
documents specified in the Technical 
Conditions.

If the TA services continue for a period, which

НА ПЛАШАНЕ

1. Общата максимална стойност на 
Договора е до 2 000 000,00 EUR, (словом 
цена: два милиона), /валута словом: евро/ 
без ДДС.
2. Тарифните стойности за извършване на 
услугите на ТК са посочени в Приложение 
2.
3. Плащането се извършва, както следва: 
Предварително плащане, което не подлежи 
на възстановяване, от двадесет процента 
(20%) от предвидената стойност на 
заявените услуги на ТК се заплащат 
предварително след представяне на 
проформа - фактура и Гаранция за авансово 
плащане за стойността на авансовото 
плащане, валидна до очаквания последен 
ден на Обекта на последния ТК, в срок от 
тридесет (30) дни след потвърждението от 
страна на Изпълнителя за възможността да 
предостави ТК. Седемдесет процента (70%) 
от действителната стойност на извършените 
услуги на ТК, както и разликата между 
авансово платеното и двадесет процента 
(20%) от действителната стойност на 
извършените услуги на ТК се заплащат не 
по-късно от тридесет (30) дни след 
последния ден работа на обекта и 
предоставяне на фактура от Изпълнителя. 
Останалите десет процента (10%) от 
действителната стойност на извършените 
услуги на ТК следва да се заплати в срок от 
тридесет (30) дни след предоставянето на 
документите, описани в Технически 
изисквания.
В случай, че услугите на ТК продължат за 
срок, който е по-дълъг от деветдесет (90)
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is longer than ninety (90) days, the Contractor 
shall invoice the Employer on monthly basis.

Should the TA services be related to 
emergency outages, the Contractor can issue an 
invoice immediately upon completion o f the 
respective TA services, and the Employer shall 
be obliged to undertake the payment within 
fifteen (15) days after the last working day at 
Site.

4. Upon invoicing the requirements as per 
art.l 13 o f the Law on Value Added Tax shall 
be observed.
5. In the case o f subcontracts, the payments shall 
be made after the submission of documents 
under Art. 66, para 4 to 7 o f the Public 
Procurement Act.

дни, Изпълнителят ще издава ежемесечно 
фактури към Възложителя.
В случай, че услугите на ТК са свързани с 
аварийни дейности, Изпълнителят може да 
издаде фактура веднага след извършването 
на съответните услуги на ТК, а 
Възложителят се задължава да извърши 
заплащането в рамките на петнадесет (15) 
дни след последния ден работа на обекта.

4. При фактурирането да се спазват 
изискванията на чл. 113 от ЗДДС.

5. При сключени договори с 
подизпълнители плащанията се извършват 
след документи, представени по чл. 66, 
ал.4-7 от ЗОП.

III. CONTRACT VALIDITY

The validity o f this Contract shall be five (5) 
years after the Contract signing date or until 
the actual depletion o f the maximum limitation 
of total Contract amount o f Euro 2 000 000.00, 
whichever comes first. The terms for 
commencement and completion o f TA services 
are defined in Appendix 1.

III. СРОК НА ДОГОВОРА

Срокът на действие на този Договор е пет 
(5) години от датата на подписването му 
или до изчерпване на предвидената в него 
максимална сума от 2 000 000,00 EUR, 
което от двете настъпи първо. Сроковете за 
започване и завършване на услуги на ТК са 
описани в Приложение №1.

IV. REOUIREMENTS FOR PROVISION IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ
OF TA SERVICES 
1. Provision of TA services
1.1. Documentation and acceptance
Documentation and acceptance shall be in 
accordance with item 3 o f Appendix 1.
1.2. Employer’s responsibilities
1.2.1. The Employer shall be obliged to 
provide all necessary measurement tools and 
instruments to the Contractor. Within fifteen 
(15) days after issuing o f application for TAs* 
service by the Employer, the Contractor shall 
issue a list o f necessary measurement tools 
including the measurement range, accuracy

НА УСЛУГИТЕ НА ТК 
1. Извършване на услуги от ТК
1.1. Документи и приемане
Документите и приемането се извършват в 
съответствие с т. 3 от Приложение 1.
1.2. Задължения на Възложителя
1.2.1. Възложителят се задължава да 
предостави на Изпълнителя всички 
необходими измервателни уреди и 
инструменти. Не по-късно от 15 
(петнадесет) дни след получаване на заявка 
за извършването на съответните услуги от 
ТК, Изпълнителят изпраща списък с
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class, as well as a list o f necessary tools -  for 
general use or special tools. In case additional 
tools are required depending on the type of 
overhaul, the Contractor shall duly inform the 
Employer and shall provide the necessary 
assistance.

1.2.2. The Contractor together with the 
Employer shall implement NDT examinations 
when such NDT Inspector has been dispatched.

1.2.3. The Employer shall be obliged to 
provide access to work o f the Contractor only 
by issuing of permit to work after a safety 
induction and in accordance with the existing 
power plant regulations and norms.
1.2.4. The Employer shall be obliged to 
provide the necessary assistance, including but 
not limited to the content o f the Technical 
Specifications and/or the Contract conditions, 
related to the services provided by the TA’s at 
site. The Employer shall be obliged to provide 
free o f charge to the Contractor the necessary 
space for placement o f a field office and 
equipment necessary for the work of the TAs. 
The Employer shall be obliged to provide 
telephone line, fax and internet connection for 
use.
1.2.5. The Employer shall be obliged to 
provide any work force or supervision if it is 
necessary for the TA's work and if requested 
by the TAs.
1.2.6. The Employer shall be obliged to assign 
a person or team for direct contact with the 
TAs. The assigned person/team shall be in 
charge o f appropriate implementation o f the 
overhaul works and also for dealing with any 
routine issues related to the implementation of 
overhaul works.
1.2.7. The Employer shall be obliged to submit 
for Contractor's information the outage

необходимите измервателни инструменти, 
съдържащ обхват на действие, клас на 
точност, както и списък на необходимите 
инструменти -  с общо предназначение и 
специални. В случай, че са необходими 
допълнителни инструменти, в зависимост 
от вида на ремонта, Изпълнителят ще 
уведоми съответно Възложителя и ще му 
съдейства.
1.2.2. Изпълнителят, заедно с Възложителя 
ще извърши дефектовката, когато е 
изпратен съответният Инспектор по 
дефектовката.
1.2.3. Възложителят се задължава да 
допуска Изпълнителя до работа само с 
наряд и след проведен инструктаж в 
съответствие с действащите правилници и 
нормативни документи.
1.2.4. Възложителят се задължава да оказва 
нужната помощ, което включва, но не се 
ограничава само в съдържанието на 
Техническите Спецификации и/или 
условията на Договора, във връзка с 
предоставяните услуги от ТК на обекта. 
Възложителят се задължава да осигури 
безплатно за Изпълнителя нужното място за 
разполагане на оборудван полеви офис и 
съоръжения, необходими за работата на ТК. 
Възложителят се задължава да предостави 
телефон, факс и интернет.
1.2.5. Възложителят се задължава да 
осигури и съответните свои работници и 
надзор, в случай че това е необходимо за 
работата на ТК и бъде поискано от тях.
1.2.6. Възложителят се задължава да 
определи лице или група от своя персонал, 
което да контактува с ТК. Това лице или 
група отговаря за правилното извършване 
на ремонтните дейности, както и за 
справянето с всякакви рутинни въпроси, 
свързани с изпълнението на ремонта.
1.2.7. Възложителят се задължава да 
представи веднага след съставянето му и
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schedule immediately after it has been issued 
or amended, when TA's have been requested 
for the relevant overhaul, including the 
requested number and type of TA's in 
accordance with Appendix 1.
1.2.8. The Employer shall be obliged to submit 
the measurement results to the TAs and shall 
request for further recommendations of any 
remedial measures or movement to the next 
step o f the overhaul schedule.

1.2.9. When necessary the Employer can 
provide translations of the overhaul logs and 
shall provide an interpreter at site for the 
purpose o f the implementation of the Contract.

1.2.10. The Employer shall be obliged to 
provide the Contractor with the updated copies 
of the internal Employer’s documents related 
to the Contract, immediately after any 
amendment o f the documents during the 
implementation o f this Contract.

1.3. Contractor’s responsibilities
1.3.1. The Contractor shall provide the 
Employer with the necessary design and 
technical documentation (drawings, 
measurement records, written statements, etc.), 
related to the implementation o f the scope of 
the Contract, which shall exclude any 
classified information.

1.3.2. The Contractor shall provide on a daily 
basis full implementation o f TA's scope of 
services ordered by the Employer and accepted 
by the Contractor, defined in item 2.5 and 2.6 
o f Appendix 1. The Employer can decide to 
fill in the overhaul logs the technical sequence 
o f works at site or any recommendations given 
by the Contractor's personnel with regard to 
the implementation o f specified works. The 
Employer can decide to send a written request

след всяко изменение графика за 
съответния ремонт, за което ще се 
използват ТК, включително техния брой и 
видове, съгласно Приложение 1.

1.2.8. Възложителят се задължава да 
представи на ТК резултатите от 
извършените измервания и да изисква от 
тях предписание за извършване на 
коригиращи действия или преминаване към 
следващи етапи от ремонтния график.
1.2.9. В случай че е необходимо, 
Възложителят може да осигури извършване 
на нужните преводи на записите в 
ремонтния дневник и ще осигури преводач 
на обекта във връзка с изпълнението на 
Договора.
1.2.10. Възложителят се задължава да 
предостави на Изпълнителя копия от 
вътрешни за Възложителя документи във 
връзка с настоящия Договор, веднага когато 
са настъпили промени в тях по време на 
изпълнението на Договора.

1.3. Задължения на Изпълнителя
1.3.1. Изпълнителят следва да предостави 
на Възложителя необходимата 
конструктивна и техническа документация 
(чертежи, протоколи от измервания, 
писмени становища и други), свързана с 
изпълнението на предмета на Договора, 
която няма да включва каквато и да е 
класифицирана информация.
1.3.2. Изпълнителят следва да осигури 
ежедневно извършването на услугите от 
ТК, включени в неговия обхват на работи, 
които са поръчани от Възложителя и приети 
от Изпълнителя, съгласно т. 2.5 и т. 2.6 от 
Приложение 1. Възложителят може да 
реши да попълва ремонтния дневник с 
технологичната последователност и 
препоръките за изпълнение на зададените 
ремонтни операции, предоставени от страна
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to the Contractor to fulfil a formal review of 
the content o f the logs and provide a written 
statement on the concern. The liability of the 
Contractor shall be limited to the contents of 
such written statement.

1.3.3. The Contractor together with the 
Employer shall implement NDT examinations 
o f the relevant equipment within the scope of 
NDT Inspector’s/ Specialist’s services. The 
NDT shall be recorded by a written statement 
o f findings signed by both Parties.
1.3.4. Within 30 (thirty) days after the 
completion o f TAs’ services, the Contractor 
shall submit to the Employer a report in 
writing including description o f the work done 
and time sheet including hourly breakdown for 
TA’s services provided on daily basis.
1.3.5. During the provision of TAs’ services at 
site, the Contractor shall follow strictly the 
adopted Internal Work Rules upon fulfilment 
o f the scope o f works under the Contract on the 
territory o f TPP Maritsa East 2 EAD; the 
Ordinance No.9/09.06.2004 on the technical 
operations o f electrical power plants and grids; 
the Regulations for safety operations of power 
plant mechanical equipment, and Ordinance 
No. 8121з-647 dated 01.10.2014 on Fire safety 
rules and norms applicable to facilities under 
commercial operations.
1.3.6 The Contractor shall be obliged to 
acquaint itself with the Instructions on order 
and sequence upon preparation of documents 
for admission o f external contractors to work 
on the territory o f TPP Maritsa East 2 EAD, 
published on the website o f the company 
(www.tpp2.com, Customer profile) and to 
fulfil their provisions.

1.3.7. Within one (1) day after signing the 
Contract the Contractor shall get into contact

на представителите на Изпълнителя. 
Възложителят може да реши и да поиска с 
писмена молба Изпълнителят да извърши 
официален преглед на съдържанието на 
записите в дневниците и да предостави 
писмено становище. Отговорността на 
Изпълнителя се ограничава до 
съдържанието на това писмено становище.
1.3.3. Изпълнителят заедно с Възложителя 
ще дефектова съоръжението в обхвата на 
дейност на Инспектора/Специалиста по 
дефектовка. Дефектовката се удостоверява 
с констативен протокол, подписан от двете 
Страни.
1.3.4. В 30 (тридесет) дневен срок от 
завършване на услугата от ТК да представи 
на Възложителя доклад за извършената 
работа, както и почасова разбивка по дни за 
дейностите, извършени от съответните ТК.

1.3.5. По време на изпълнението на 
услугите на ТК на обекта, Изпълнителят 
следва да спазва стриктно приетия 
Правилник за вътрешния трудов ред при 
изпълнение на обема работи по Договора на 
територията на „ТЕЦ Марица Изток” 2; 
Наредба №9/09.06.2004г за техническата 
експлоатация на електрически централи и 
мрежи; Правилник по БРНЕУЕЦ; и Наредба 
№ 8121 з-647 от 1 октомври 2014 г. за 
правилата и нормите за пожарна 
безопасност при експлоатация на обектите.
1.3.6. Изпълнителят се задължава 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.
1.3.7. В еднодневен срок от подписване на 
договора да осъществи контакт с

http://www.tpp2.com
http://www.tpp2.com
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with the person in charge o f the Contract 
implementation and by its assistance shall 
coordinate with the competent personnel o f the 
Employer from departments o f Security and 
Crisis Management, Labour Health and Safety, 
Technical control and quality and Ecology, as 
well as Regional Sendee o f  Fire Safety and 
Civil Protection, the necessity o f submission of 
documents for access to work on the territory 
o f the company. The competent persons shall 
coordinate the documents prepared by the 
Contractor and upon lack o f remarks shall sign 
a Record for inspection of documents related to 
access to work.
1.3.7.1. In case that the Territorial Directorate 
o f the National Security, town o f Stara Zagora 
does not issue permission for work or 
fulfilment o f a certain assigned task to a person
-  an employee or officer o f the Contractor, the 
Contractor shall ensure replacement by 
proposing the Employer another person with 
equivalent qualifications and experience, who 
also shall be subject to an investigation as per 
the procedure described above.
1.3.8. The Contractor shall follow strictly the 
requirements under the Employer’s Labour 
Health and Safety Control System applicable at 
site.
1.3.9. The Contractor shall have the right to 
replace the TAs at the Employer site and to 
send qualified replacement TAs at his own 
expense. Upon replacement, overlapping of the 
services o f the TAs shall be provided at 
Contractor’s cost.
1.3.10. The TAs shall be responsible to provide 
verbal recommendations in relation to their 
responsibilities under the Contract. The report 
for completion o f ordered offsite TA’s services 
shall be submitted upon completion o f such 
services at no additional cost.

1.4. Responsibilities
1.4.1. In case of willful misconduct and

отговорника по договора и c 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.
1.3.7.1. 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.
1.3.8. Изпълнителят се задължава да 
изпълнява изискванията на Системата за 
управление на здравето и безопасност при 
работа, действаща на обекта.
1.3.9. Изпълнителят има право да подменя 
ТК, които са командировани при 
Възложителя, и да изпрати квалифицирани 
сменници за своя сметка. При изпълнение 
на подмяната се осигурява застъпване на 
ТК за сметка на Изпълнителя.
1.3.10. ТК се задължават да предоставят 
устни препоръки във връзка със 
задълженията им по Договора. Докладът за 
изпълнението на услугите на ТК от 
разстояние следва да се представи при 
приключване на тези услуги и без 
допълнително заплащане.
1.4. Отговорности
1.4.1. В случай на умишлена вреда и при

to11-user
Textbox
Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП



damages due to gross negligence, the 
Contractor shall be liable for claims based on 
the Contract conditions, the warranty, for any 
default, for losses or defects arising in 
connection with this Contract, or arising from 
the performance or termination o f the Contract, 
as well as claims arising from any o f the 
services provided under the scope o f this 
Contract, if  they do not exceed the Contract 
price.

1.4.2. The Contractor shall not be liable for 
damages to the equipment or for accidents 
involving the personnel, including for 
equipment under the scope o f the Contract, if 
they are result of: (i) negligence or fault o f the 
Employer, his employees, contractors, 
responsible persons or their agents or 
subcontractors; (ii) when the 
recommendations/advice o f the TAs has not 
been followed; (iii) due to faulty or damaged 
tools, equipment, facilities or devices that were 
not provided by the Contractor, or (iv) due to 
inadequate use o f measurement tools by the 
Employer, his contractors or their employees, 
or subcontractors.

1.4.3. The Contractor shall not be liable for any 
damages to the equipment owned by the 
Employer except in cases where such damages 
result from willful misconduct and gross 
negligent performance o f the Contractor's 
services.
1.4.4. In case o f any failure o f equipment due 
to unconscientiously performance of TA’s 
services, a bilateral committee shall be 
assigned to prepare a Protocol attached with 
the necessary information regarding the 
identified failure. If the Contractor fails to 
dispatch its representative member to 
participate in the bilateral committee within 
three (3) days, the Employer shall prepare the 
Protocol by itself and it shall be binding on

вреди, възникнали в резултат от груба 
небрежност. Изпълнителят носи
отговорност по искове, базирани на 
Договора, гаранцията, неизпълнение, загуби 
или дефекти, възникнали във връзка с този 
Договор, или възникнали от изпълнението 
или прекратяването на Договора, както и по 
искове, породени от всички услуги, 
предоставени според обхвата на този 
Договор, в случай че не превишават 
договорната цена.
1.4.2. Изпълнителят не носи отговорност за 
щети по оборудване или за инциденти с 
персонал, включително за оборудване в 
обхвата на Договора, когато те са в резултат 
на: (i) небрежност или по вина на 
Възложителя, негови служители, 
изпълнители, материално отговорни лица 
или техни агенти или подизпълнители; (ii) 
не са спазени съветите/препоръките на ТК; 
(iii) дефектни или повредени инструменти, 
оборудване, съоръжения или уреди, които 
не се предоставени от Изпълнителя; (iv) 
неправилно използване на измервателни 
прибори от Възложителя, от негови 
изпълнители, или техни служители, или 
подизпълнители.
1.4.3. Изпълнителят не носи отговорност за 
щети по оборудване, което е собственост на 
Възложителя, освен в случаите, когато тези 
щети са следствие на умишлено нарушение 
или грубо небрежно изпълнение на 
услугите от Изпълнителя.
1.4.4. При поява на дефект на оборудване, 
вследствие недобросъвестно изпълнение на 
услугите на ТК, се съставя двустранна 
комисия, която изготвя Протокол, 
придружен с информация, удостоверяваща 
наличието на дефект. Ако в три (3) дневен 
срок, Изпълнителят не изпрати свой 
представител за участие в комисията, 
Възложителят сам съставя Протокола и той 
е задължителен за Страните. В едномесечен
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both Parties. Within one month after signing of 
the Protocol, the bilateral committee shall issue 
a Protocol including the root cause of the 
failure and also the culpabilities for the 
relevant damages. In case that defects cause is 
solely attributable to the Contractor, he shall be 
obliged to remedy the damage fully at his own 
expense as soon as possible. If such protocol of 
the bilateral committee is not issued and the 
Parties cannot reach amicable settlement o f the 
dispute, each Party may seek its rights in court 
in accordance with the Contract clauses.

1.4.5. The provision under item 1.4 in Section 
IV shall remain valid also after the termination 
of this Contract.
1.4.6. In any case the liability o f the Contractor 
shall not exceed the value o f the respective 
order, except for the cases under item 1.4.3 
above.
1.5. Delay of the start of implementation of 
an order under the Contract
1.5.1. If the Employer decides to delay or 
postpone the start of a requested Contract 
service, he shall be obliged to send in writing a 
two (2) months advance notice to the 
Contractor (about the planned outages) or one 
(1) week advance notice (about the emergency 
outages) where he shall specify the expected 
time for commencement o f the 
implementation, as well as the reasons for the 
delay.
1.5.2. Both Parties shall not be liable for any 
delayed implementation of requested 
orders/services under the Contract due to 
reasons beyond their control according to art. 
306 o f the Bulgarian Commercial Law.
1.6. Safety measures
1.6.1. The Employer shall be obliged to 
exercise precautionary measures for the safety 
o f the Contractor's employees and/or his 
subcontractors who work on the Site.

срок след подписване на Протокола се 
съставя протокол от двустранна комисия, 
която се произнася за причините, породили 
дефектите и вината за съответните вреди. В 
случай че причината за дефекта е по вина 
само и единствено на Изпълнителя, същият 
е задължен да отстрани повредата изцяло за 
негова сметка възможно най-скоро. Ако 
такъв протокол не бъде съставен от 
двустранната комисия и не се постигне 
доброволно уреждане на спора между 
страните, всяка от тях може да си търси 
правата по съдебен ред в съответствие с 
клаузите на Договора.
1.4.5. Настоящата разпоредба на чл. 1.4 на 
Раздел IV ще продължи да бъде валидна и 
след прекратяване на настоящия Договор.
1.4.6. Във всеки случай отговорността на 
Изпълнителя не може да надхвърли 
стойността на съответната заявка, освен в 
случаите начл. 1.4.3. по-горе.
1.5. Забавяне началото на изпълнение на 
заявка по Договора
1.5.1. В случай че Възложителят реши да 
забави или отложи началото на изпълнение 
на заявена услуга по Договора, е длъжен 
писмено да уведоми Изпълнителя два (2) 
месеца (за плановите ремонтни дейности) 
или една (1) седмица (за аварийните 
дейности) предварително и да укаже 
времето за очакваното начало на 
изпълнение, както и причините за 
забавянето.
1.5.2. Страните не носят отговорност за 
забавено изпълнение на заявка по Договора 
поради обективни причини извън техните 
възможности за контрол съгласно чл.306 на 
Търговския закон.
1.6. Мерки за безопасност
1.6.1. Възложителят е длъжен да упражнява 
предохранителни мерки за безопасността на 
служителите на Изпълнителя и/или на
негови подизпълнители, които работят на
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1.6.2. In addition to the above, in case o f any 
situation at Site or in the country where the 
service shall be performed and if the 
Contractor considers it as jeopardizing the safe 
performance o f the work, he shall have the 
right to evacuate the employees of the 
Contractor from the site and/or from the 
country. The Employer shall be obliged to help 
with their quick evacuation. Before evacuation 
o f its employees, the Contractor shall advise 
the Employer about the potential dangers and if 
the Employer cannot provide any preventative 
measures, he shall also evacuate his personnel 
from Site.

1.7. Rates, state fee and other permits

The Employer shall pay for the provided 
services under the “man-day” rate (based on an 
eight-(8-) hour working day) that shall apply to 
all days when the TAs have been engaged with 
provision o f services, as per the Appendix 2.

2. Provision of TA services related to 
emergency outages
2.1. Emergency outages are those, which are 
not foreseen by the Employer and are related 
with substantial damages and deformation of 
equipment, which is owned by the Employer, 
leading to danger for the life and the health of 
the people or to damages for the Employer.

2.2. Upon provision o f TA services the 
Employer and the Contractor shall comply 
with the terms and conditions set out in Section 
IV, item 1 above, if  they are not contradictory 
to the special provisions o f this item 2.

2.3. In case o f a need for provison of TA 
services related to emergency outages, the

обекта.
1.6.2. В допълнение на горното, при 
възникване на проблемна ситуация на 
обекта или в страната, където се извършва 
услугата, ако по преценка на Изпълнителя, 
това пречи или би могло да попречи на 
безопасността при изпълнение на работата, 
той има право да евакуира от обекта и/или 
от страната служителите на Изпълнителя. 
Възложителят се задължава да помага за 
бързата им евакуация. Преди да евакуира 
служителите си, Изпълнителят е длъжен да 
уведоми Възложителя за възможните 
опасности и ако Възложителя не е в 
състояние да предприеме действия за 
предотвратяване на опасностите, да 
евакуира персонала си от обекта.
1.7. Тарифи, държавни такси и други 
разрешителни
Възложителят заплаща за предоставените 
услуги по тарифа „човеко-ден" (на база 
осемчасов работен ден), която се прилага за 
всички дни, когато ТК са били ангажирани 
с предоставянето на услуги в съответствие с 
Приложение 2.

2. Извършване услуги на ТК, свързани с 
аварийни дейности
2.1. Аварийни дейности са тези, които не са 
предвидени от страна на Възложителя и са 
свързани с появата на значителни повреди и 
деформации на оборудване, което е 
собственост на Възложителя, водещи до 
опасност за живота и здравето на хората 
или до нанасяне на вреди на Възложителя.
2.2. При извършването на услуги на ТК 
Възложителят и Изпълнителят се 
задължават да спазват условията на раздел 
IV, чл. 1 по-горе, доколкото не 
противоречат на специалните разпоредби на 
този чл. 2.
2.3. В случай на необходимост от 
извършване на услуги на ТК, свързани с
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Employer shall notify the Contractor in writing 
and shall provide all available information 
regarding the failure and the TA services 
considered as urgently needed.

2.4. The Contractor shall be obliged to 
consider the notification under item 2.3 above 
in good faith immediately and not later than 
five (5) working days after receipt. The 
Contractor shall be obliged to inform the 
Employer regarding (i) the availability to 
undertake the urgently needed TA services, 
and (ii) the scope that the TA could undertake 
in relation to the emergency outage.

2.5. After receipt o f the notification under item 
2.4. above by the Employer, the Employer 
sends to the Contractor an engagement letter, 
through which the TA services related to the 
emergency outage are confirmed within the 
scope of the Contractor’s proposal.

2.6. In case o f a need for provision of TA 
services, related to emergency outages, the 
Contractor shall be obliged to start the 
implementation o f the TA services 
immediately upon the receipt o f the 
engagement letter, by in such cases the terms 
of payment shall be applied under Section II, 
item 3 as described in the last sentence of it.

2.7. For avoiding any doubt, the services under 
this Section shall be provided under the tariff 
set out in Appendix 2.

аварийни дейности, Възложителят 
уведомява Изпълнителят в писмена форма, 
като предоставя цялата си налична 
информация относно аварията и услугите 
на ТК, които счита за спешно необходими.
2.4. Изпълнителят се задължава да прегледа 
уведомлението по чл. 2.3. по-горе 
добросъвестно веднага, но не по-късно от 
пет (5) работни дни след получаването му. 
Изпълнителят се задължава да уведоми 
Възложителя относно (i) възможността за 
извърши спешно необходимите услуги на 
ТК, и (ii) обхвата на дейността, които ТК 
имат възможност за извършат във връзка с 
аварийните дейности.
2.5. След получаването на уведомлението 
по чл. 2.4. по-горе от страна на 
Възложителя, той изпраща на Изпълнителя 
възлагателно писмо, с което потвърждава 
услугите на ТК, свързани с аварийните 
дейности в рамките на предложеното от 
Изпълнителя.
2.6. В случаите на необходимост от 
извършването на услуги на ТК, свързани с 
аварийни дейности, Изпълнителят се 
задължава да започне изпълнението на 
услугите на ТК веднага след получаването 
на възлагателното писмо, като в тези случай 
може да се прилага начина на плащане, 
посочен в раздел II, чл. 3, последно 
изречение, по-горе.
2.7. За избягване на всякакво съмнение, 
услугите по настоящия Раздел ще бъдат 
предоставяни по тарифата, посочена в 
Приложение 2.

V. BANK GUARANTEES, WARRANTY V. ГАРАНЦИИ, РЕКЛАМАЦИИ И
CLAIMS AND QUALITY ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО
REQUIREMENTS

Преди подписване на Договора, 
Изпълнителят се задължава да внесе 
гаранция за изпълнение в размер на 
60000,00 EUR (словом цена: шестдесет

Prior to signing the Contract, the Contractor 
shall be obliged to provide a bank performance 
guarantee for the amount o f Euro 60 000.00 
(amount in words: sixty thousand) (currency in
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words: Euro), representing 3% of the maximal 
contract value. The validity period of that 
guarantee shall be sixty-one (61) months after 
the Contract signing date.
The Contractor shall submit a performance 
guarantee in one o f the forms specified in Art. 
I l l ,  para 5 of the Public Procurement Act. The 
guarantee shall be released within 30 days after 
the conclusion of the contract and sending a 
written request by the Contractor to the 
Employer. This guarantee shall be returned in 
case o f good performance and upon lack o f any 
claims by the Employer.
If the guarantee is a monetary amount, it shall 
be deposited in the account o f the Employer, 
namely: 1BAN BG22 TTBB 9400 1526 6809 53, 
BIC: TTBBBG22, Societe Generale 
Expressbank AD, Radnevo Branch.
If the guarantee is a bank guarantee, it shall be 
presented in a form acceptable to the 
Employer; if the guarantee is an insurance 
bond, an original policy shall be submitted. 
The validity o f the bank guarantee and the 
insurance bond shall be sixty-one (61) months 
after the Contract signing date.

хиляди), (валута словом евро), 
представляваща 3% от максималната 
стойност на договора. Срокът на валидност 
на гаранцията е шестдесет и един (61) 
месеца от датата на подписване на 
Договора. Изпълнителят представя 
гаранция за изпълнение в една от формите 
определени в чл. 111, ал.5 на ЗОП. 
Гаранцията се освобождава до 30 дни след 
приключване на договора и отправено 
писмено искане от страна на Изпълнителя 
до Възложителя. Тази гаранция се връща 
при добросъвестно изпълнение и липса на 
претенции от страна на Възложителя.
Ако гаранцията е парична сума, се внася по 
сметката на Възложителя, а именно: IB AN 
BG22 TTBB 9400 1526 6809 53, BIC: 
TTBBBG22, “Сосиете Женерал 
Експресбанк” АД клон Раднево.
Ако гаранцията е банкова, се представя във 
форма, приемлива за Възложителя; ако 
гаранцията е застраховка, се представя 
оригинална полица. Банковата гаранция и 
застраховката са със срок на валидност - 61 
месеца от сключване на договора.

VI. COMPENSATIONS AND 
LIOUIDATED DAMAGES
1. In case of delay in payments under the 
Contract the Employer shall owe the 
Contractor a penalty at the amount of the 
interest rate announced by the Bulgarian 
National Bank for default payments for the 
period o f the delay (1/360 per day) on an 
annual basis.
2. In case o f delay or other improper 
performance under the contract, the Contractor 
shall pay the Employer a Liquidated Damage 
o f zero point two per cent (0.2%) of the value 
for the delayed TA services, which shall be 
calculated in the basis of eight (8) hours a day 
on the respective tariff for each day of delay, 
but not more than ten per cent (10%) of the

VI. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

1. При забава на плащанията си по 
Договора Възложителят дължи на 
Изпълнителя неустойка в размер 
мораторната лихва, която се определя от 
БНБ за съответния период на забавата 
(1/360 част на ден) на годишна база.

2. При забава или неточно изпълнение на 
задълженията си по Договора, 
Изпълнителят дължи неустойка в размер на 
нула цяло и два процента (0,2%) от 
стойността на забавените услуги, които се 
калкулират на базата на осем (8) часа на ден 
по съответната тарифа за всеки ден забава, 
но не повече от десет процента (10%) от
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amount o f delayed TA services.
3. In case o f total non-performance o f its 
obligations under the contract, the Contractor 
shall pay the Employer a compensation of 
twenty five per cent (25%) o f the Contract 
amount.
4. The Contractor shall pay a one-off sanction 
o f BGN 500 in case that any of its employees 
violate: (i) the Rules o f internal order o f the 
Employer; (ii) the Ordinance No. 9/09.06.2004 
on the Technical operations o f electrical power 
plants and grids; (iii) Regulations for safety 
operations of power plant mechanical 
equipment, or (iv) Ordinance No.812l3-647 
dated 1 October 2014 on fire safety rules and 
norms applicable to facilities under 
commercial operations.

5. For any subsequent violation o f item 5 of 
this Section, the amount o f the sanction shall 
be BGN 1000.
6. Should the Employer estimate that the term 
for implementation o f the Contract cannot be 
met due to reasons caused entirely or partially 
by his actions or omissions, the Employer shall 
not impose any fines or penalties provided by 
the Contract provisions for a period of time 
determined by him.
7. The Contractor shall agree to satisfy the 
claims o f the Employer for compensation of 
direct damages and shall pay the liquidated 
damages for any breach of the present 
Contract. In the event of a claim the Employer 
shall be obliged to notify the Contractor in 
writing. The notification shall provide specific 
grounds and amounts.

стойността на забавените услуги.
3. При пълно неизпълнение на 
задълженията си по договора Изпълнителят 
дължи неустойка в размер на двадесет и пет 
процента (25%) от стойността на договора.

4. Изпълнителят ще заплати еднократна 
санкция в размер на 500 лева при 
нарушение на: (1) Правилник за вътрешния 
ред; (2) Наредба №9/09.06.2004г за 
техническата експлоатация на ел. централи 
и мрежи; (3) Правилник по Безопасност на 
работа при неелектрически и електрически 
уредби и електрически централи 
/ПБРНЕУЕЦ/; или (4) Наредба № 8121з-647 
от 1 октомври 2014 г. за правилата и 
нормите за пожарна безопасност при 
експлоатация на обектите.
5. За всяко следващо нарушение по т. 5 от 
този Раздел, се налага санкция в размер на 
1000 лв.
6. 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, Възложителят не налага 
предвидените в Договора санкции и 
неустойки за определен от него период.
7. Изпълнителят се съгласява да 
удовлетвори претенциите на Възложителя 
за обезщетяване на преки вреди и заплаща 
неустойки, настъпили в резултат 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.

VII. TERMINATION OF CONTRACT VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЛОГОВОРА
1. Termination of Contract by the 
Employer
1.1. Notice of corrections

1. Прекратяване от страна на 
Възложителя
1.1. Уведомление за корекция
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In case that the Contractor fails to fulfil any of 
his contractual responsibilities, the Employer 
shall be entitled to send a notice requiring 
immediate correction measures within fourteen 
(14) days for proper implementation of the 
Contract requirements.
1.2. Termination of Contract by the Employer 
The Employer shall have the right to terminate 
the Contract when:
1.2.1. The Contractor has not fulfilled his 
obligations under the Contract within the 
notice period specified in the item above.

1.2.2. The Contractor has ceased to provide the 
scope o f services under the contract for a 
continuous period of time thus making it 
objectively impossible for the scope o f services 
to be completed on time.
1.2.3. The Contractor without any reasonable 
excuse fails to continue the implementing of 
his contractual responsibilities once the 
performance has been held back legitimately.
1.2.4. The Contractor has reassigned 
parti all y/fully this Contract or has transferred 
his rights or responsibilities under this 
Contract.
1.2.5. The Contractor has fallen into 
bankruptcy or insolvency, has proceeded to 
liquidation, has filed for bankruptcy, has 
negotiated with his creditors or continues his 
business under the control o f a receiver or 
manager appointed by his creditors, has been 
acting or revoking any event that, under the 
applicable law, has a similar effect to any of 
the above events or actions.

1.2.6. The Contractor has breached any of its 
essential contractual conditions.
Upon each o f the events and circumstances 
described above, the Employer shall be entitled 
to terminate the Contract and dismiss the

Ако Изпълнителят не изпълни което и да е 
от задълженията си по Договора, 
Възложителят може да му изпрати 
уведомление с искане незабавно да 
коригира неизпълнението в рамките на 
четиринадесет (14) дневен срок.
1.2. Прекратяване от страна на Възложителя 
Възложителят има право да прекрати 
Договора, ако:
1.2.1. Изпълнителят не се съобрази със 
задълженията си по Договора в рамките на 
уведомлението, дадено му съгласно 
предходната клауза.
1.2.2. Изпълнителят е спрял предоставянето 
на обема услуги за продължителен период 
от време като по този начин обемът услуги 
обективно не могат да бъдат изпълнени 
навреме.
1.2.3. Изпълнителят без разумно извинение 
не продължи изпълнението на Договора, 
когато изпълнението е било спряно 
правомерно.
1.2.4. Изпълнителят прехвърли отчасти/ 
изцяло настоящия Договор или своите 
права или задължения по договора.

1.2.5. Изпълнителят изпадне в несъстоятел
ност или в неплатежоспособност, пристъпи 
към ликвидация, е в процедура по 
несъстоятелност, споразумява се с 
кредиторите си или извършва дейност под 
управлението на синдик или управител, 
назначен от кредиторите си, извърши 
действие или предизвика възникване на 
събитие, което, съгласно приложимото 
законодателство, има подобен ефект на 
което и да е от изброените по-горе събития 
или действия;
1.2.6. Извърши съществено нарушение на 
договорните условия.
При всяко от тези събития и обстоятелства 
Възложителят може, след като изпрати 
тридесет- (30-) дневно предизвестие на
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Contractor from the site after sending a thirty- 
(30-) day advance notice to the Contractor.
In case o f Contract termination, the Contractor 
shall leave the site and shall submit to the 
Employer all Contractor's documents, and 
other design documents prepared by or for 
him. However, the Contractor shall use all his 
efforts to comply immediately with any 
reasonable instructions included in the notice 
with regard to the protection of life or property 
or for safety of the site.
After Contract termination, the Employer may 
complete the scope o f services under the 
contract and/or arrange for any other legal 
entities to do so. The Employer and these legal 
entities may then use the Contractor’s 
documents and the other design documents 
prepared by or on behalf of the Contractor.

1.3. Payment after Termination 
After a notice o f termination under item 1.2 of 
Section VII (Termination by the Employer) 
has taken effect, the Employer may:
1.3.1. Withhold further payments to the 
Contractor until the costs for remedy o f any 
defects, damages for delay in completion (if 
any), and all other costs incurred by the 
Employer, are estimated;

and/or
1.3.2. Recover from the Contractor any losses 
and damages caused by the Contractor and 
incurred by the Employer and any extra costs 
for completion the scope o f services under the 
contract incurred by the Employer.
After recovering any such losses, damages and 
extra costs, the Employer shall pay any balance 
to the Contractor.

Изпълнителя, да прекрати Договора и да 
отстрани Изпълнителя от обекта.
В случай на прекратяване на Договора, 
Изпълнителят ще напусне обекта и ще 
предостави на Възложителя цялата 
документация на Изпълнителя и другата 
конструкторска документация, изготвени от 
или за него. Въпреки това Изпълнителят ще 
положи всички усилия незабавно да се 
съобрази с всички разумни указания, 
включени в уведомлението за защита 
живота или собствеността, или за 
безопасността на обекта.
След прекратяването, Възложителят може 
да завърши обема услуги по договора и/или 
да организира завършването им от други 
юридически лица. В такъв случай 
Възложителят и тези юридически лица 
могат да използуват документите на 
Изпълнителя и другата конструкторска 
документация, изготвени от или от името на 
Изпълнителя.
1.3. Плащане след прекратяване 
След като уведомлението за прекратяване в 
съответствие с член 1.2 на Раздел VII 
(Прекратяване от страна на Възложителя) 
влезе в сила, Възложителят може:
1.3.1. Да задържи по-нататъшни плащания 
към Изпълнителя до установяване на 
разходите за поправяне на всякакви 
дефекти, щети за забавяне на завършването 
(ако има такова) и всички разходи, 
понесени от Възложителя;
и/или
1.3.2. Да си възстанови от Изпълнителя 
всички загуби и щети причинени от 
Изпълнителя и понесени от Възложителя и 
всякакви допълнителни разходи, понесени 
от Възложителя за завършване на обема 
услуги по договора. След възстановяването 
на всякакви загуби, щети и допълнителни 
разходи Възложителят ще изплати остатъка 
на Изпълнителя.
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1.4. In case of termination by the Employer, 
the Contractor shall be obliged to pay extra 
additional cost up to ten per cent (10%) o f the 
ordered and unfinished Services, provided that 
the actual cost incurred by the Employer to 
procure such unperformed Services 
substantially exceeds the price of Contractor’s 
unperformed Services by more than 25% of the 
respective price, as specified in the Contract.

1.4. В случай на прекратяване от страна на 
Възложителя, Изпълнителят ще бъде 
задължен да заплати извънредни 
допълнителни разходи в размер до десет 
процента (10%) от заявените и неизвършени 
Услуги, при условие че фактическите 
разходи на Възложителя за набавяне на 
такива неизвършени Услуги надхвърлят 
значително цената на неизвършените 
Услуги на Изпълнителя, с повече от 25% от 
съответната цена, както е посочено в 
Договора.

2. Termination by the Contractor

2.1. If the Employer has failed to pay the 
Contractor any amount due under the Contract 
within the specified period, or commits a 
substantial breach o f the Contract, the 
Contractor may send a notice to the Employer 
that requires payment o f such amount with 
interest in accordance with Section VI, art. 1, 
or remedy the breach, as the case may be, 
within fourteen (14) days after receipt of the 
Contractor’s notice (uthe First Notice”).
If the Employer fails to pay such amount, fails 
to remedy the breach or to take steps to remedy 
the breach within the above stated period; then 
the Contractor may send a notice (“the Second 
Notice”) to the Employer for termination o f the 
Contract.
If the Employer has failed to pay the 
outstanding sum, or to remedy the breach 
within thirty (30) days after receipt o f the 
Second Notice, the Contractor is entitled to 
terminate the Contract by a further notice to 
the Employer.

2.2. The Contractor may terminate the 
Contract by giving a notice to the Employer to

2. Прекратяване от страна на 
Изпълнителя
2.1. Ако Възложителят не заплати на 
Изпълнителя която и да е дължима по 
Договора сума в рамките на определения 
срок, или извърши съществено нарушение 
на Договора, Изпълнителят може да 
изпрати на Възложителя уведомление с 
искане за плащане на тази сума с лихва 
съгласно раздел VI, т. 1 или да коригира 
нарушението, според случая, в рамките на 
четиринадесет (14) дни от датата на 
получаване на уведомлението на 
Изпълнителя („Първо Уведомление“). Ако 
Възложителят не заплати на Изпълнителя 
тази сума, не коригира нарушението, или не 
предприеме действия за коригиране на 
нарушението в рамките на определения 
срок; в такъв случай Изпълнителят може да 
изпрати уведомление („Второ 
Уведомление“) до Възложителя за 
прекратяване на Договора. Ако 
Възложителят не е заплатил дължимата 
сума или не е коригирал нарушението в 
рамките на тридесет (30) дни от 
получаването на Второто Уведомление, 
Изпълнителят има право да прекрати 
Договора с допълнително уведомление до 
Възложителя.
2.2. Изпълнителят може да прекрати 
Договора с изпращане на уведомление до

to11-user
Textbox
Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП



that effect, if  the Employer becomes bankrupt 
or insolvent.

2.3. If  the Contract is terminated under item 
2.1 or 2.2 o f this Section, the Contractor shall 
immediately:
2.3.1. cease all further deliveries or 
forthcoming TAs' services already ordered;

2.3.2. demobilize the Contractor's personnel 
from Site.
2.3.3. In addition the Contractor shall: (1) 
submit to the Employer the part of Goods and 
Services executed by the Contractor as at the 
date o f termination; (2) within thirty (30) days 
after the Contract termination assign to the 
Employer all property and other rights and 
benefits of the Contractor on the Goods as at 
the date o f termination, (3) submit to the 
Employer all drawings, specifications and 
other documents regarding the Goods and 
prepared by the Contractor as at the date of 
termination.

2.4. If the Contract is terminated under the 
provisions o f items 2.1 or 2.2 o f this Section, 
the Employer shall pay the Contractor the 
Contract Price, properly attributable to the part 
o f Goods and Services executed by the 
Contractor as at the date o f termination. The 
date for provision o f Technical Advisory 
Services shall be considered the date of 
issuance o f the final report of the Technical 
Advisory Services.

3. Termination upon mutual consent
The Parties can anytime terminate the validity 
o f the Contract by mutual consent. The 
termination agreement, which shall be signed 
between the Parties shall stipulate all the rights 
and obligations o f the Parties related to the 
termination o f the Contract by mutual consent 
and shall be final.

Възложителя в тази връзка, ако 
Възложителят банкрутира или изпадне в 
неплатежоспособност.
2.3. В случай че Договорът бъде прекратен 
съгласно Клауза 2.1 или 2.2 на настоящия 
Раздел, Изпълнителят трябва незабавно:
2.3.1. да прекрати всички следващи 
доставки или предстоящи услуги на ТК по 
подадени заявки;
2.3.2. да изтегли персонала на Изпълнителя 
от обекта.
2.3.3. В допълнение на това Изпълнителят е 
длъжен: (1) да предаде на Възложителя 
частта от Стоките и Услугите, която е 
изпълнена от Изпълнителя към датата на 
прекратяване; (2) в рамките на тридесет (30) 
дни от прекратяването на договора да 
прехвърли на Възложителя всички свои 
имуществени и други права и ползи върху 
Стоките към датата на прекратяване, (3) да 
предаде на Възложителя всички чертежи, 
спецификации и други документи, свързани 
със Стоките и изготвени от Изпълнителя 
към датата на прекратяване.
2.4. Ако Договорът се прекратява при 
условията на клаузи 2.1 или 2.2 от 
настоящия Раздел, Възложителят трябва да 
изплати договорната цена, съответно 
полагаща се за частта от Стоките и 
Услугите, изпълнени от Изпълнителя към 
датата на прекратяване. За дата на 
предоставяне на технически консултантски 
услуги ще се счита датата на предаване на 
официалния доклад за техническите 
консултантски услуги.
3. Прекратяване по взаимно съгласие 
Страните могат по всяко време да прекратят 
действието на Договора по взаимно 
съгласие. Споразумението за прекратяване, 
което следва да се подпише между 
Страните, урежда всички права и 
задължения на Страните, които са свързани 
с прекратяването на Договора по взаимно
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съгласие и е окончателно.
VIII. FORCE MAJEURE
1. Parties shall be exempt from liability for 
partial or complete failure of their contractual 
obligations in case that the failure is caused by 
event beyond their control or in case that these 
circumstances have caused a direct impact on 
the implementation of this Contract. In case of 
such force majeure circumstances the relevant 
terms shall be extended with the duration o f 
these circumstances.

2. Each Party shall be obliged to notify 
respectively the other Party for the occurrence 
and the discontinuation o f  the force majeure 
event within seven (7) days o f the occurrence 
and the end o f the event, regardless o f the 
nature o f the event. The notification must be 
confirmed by the Bulgarian Chamber of 
Commerce and Industry. In this case item 306 
o f the Bulgarian Commercial Act shall be 
applied.

VIII. ФОРС МАЖОР
1. Страните се освобождават от отговорност 
за частично или пълно неизпълнение 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 изпълнение
то 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 седем- (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 
българския Търговски закон.

IX. SPECIAL CONDITIONS
1. For all matters regarding the implementation 
o f this Contract (including the refunding o f the 
performance bond) the Contractor shall refer to 
the person in charge of the Contract 
implementation.

2. For any pending issues in the present 
Contract the provisions o f the acting Bulgarian 
legislation shall be applied. If, after the signing 
o f this Contract, any law in Bulgaria including 
those for taxes and levies, regulation, 
ordinance, order or byelaw having the force of 
law enacted, is promulgated, abrogated or 
changed (which shall be deemed to include any 
change in interpretation or application by the 
competent authorities) that subsequently 
affects the costs and expenses o f the 
Contractor, the respective prices shall be

IX. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ
1. По всички въпроси, възникнали при 
изпълнението па иастоящият Договор 
(включително за връщане на гаранцията за 
добро изпълнение), Изпълнителят се 
обръща към отговорника за изпълнение на 
Договора.
2. За неуредени в този Договор въпроси се 
прилагат разпоредбите на действащото 
българско законодателство. В случай че 
след подписване на настоящия Договор, 
какъвто и да е закон в България бъде 
обновен, отменен или променен, 
включително закон за данъци, подзаконов 
акт, наредба, заповед или подзаконов 
нормативен акт, който има сила на влязъл в 
сила закон (да се счита, че включва всяка 
промяна в тълкуването или прилагането от 
компетентните органи), което впоследствие
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correspondingly increased or decreased to the 
extent that the Contractor has thereby been 
affected in the performance o f any o f its 
obligations under the Contract in accordance 
with Art. 116, para 1 of the Public 
Procurement Law.

3. In the case o f dispute between the Employer 
and the Contractor, the dispute shall be settled 
by arbitration in accordance with the provision 
o f the United Nations Commission on 
International Trade Law (UNCITRAL) 
Arbitration Rules as in force at the date of 
commencement o f the arbitration by the 
London Court o f International Arbitration 
(LCIA). The number o f arbitrators shall be 
three, who shall be appointed in accordance 
with the Arbitration Rules. The seat, or legal 
place, o f arbitration shall be in London, UK. 
The language to be used in the arbitral 
proceedings shall be English.

4. Any notice given by any Party pursuant to 
this Contract shall be sent in writing or by fax 
to the address specified above.

5. The present Contract was drawn up and 
signed in two identical copies, one for each of 
the contracting Parties.
6. The Parties herewith declare that Toshiba 
International (Europe) Ltd. has a registered 
branch o f Toshiba International (Europe) Ltd.
-  Bulgaria Branch (UIC 201424018) according 
to the Commercial Law of Bulgaria. The 
Branch is not a separate legal entity and, under 
the Contract is authorized to exercise and 
assume all rights and obligations o f Toshiba 
International (Europe) Ltd.

X. PROTECTION OF PERSONAL DATA
1. The Employer, TPP Maritsa East 2 EAD, is 
a controller o f personal data within the

се отразява върху цената и разходите на 
Изпълнителя, цените да бъдат съответно 
увеличени или намалени до такава степен, 
до каквато изпълнителят е бил засегнат при 
изпълнение на задължението си по 
Договора в съответствие с чл. 116, ал. 1 от 
Закона за обществените поръчки.
3. В случай на спор между Възложителя и 
Изпълнителя, спорът се урежда чрез 
арбитраж в съответствие с разпоредбата на 
Арбитражните правила на Комисията на 
ООН по международно търговско право 
(UNCITRAL) в сила към датата на начало 
на арбитражното производство пред 
Лондонския съд за международен арбитраж 
(LCIA). Броят на арбитрите трябва да бъде 
трима души, които ще бъдат посочени в 
съответствие с Арбитражните правила. 
Седалището или юридическото място, на 
арбитража е Лондон, Великобритания. 
Езикът, който се използва в арбитражното 
производство е английски.
4. Всяко уведомление от някоя от Страните, 
по силата на този Договор се изпраща в 
писмен вид или по факс на адреса, посочен 
по-горе.
5. Настоящият Договор се сключи в два 
еднообразни екземпляра, по един за всяка 
от договарящите се Страни.
6. С настоящото Страните заявяват, че 
Тошиба Интернешънъл (Юръп) ЛТД има 
регистриран клон Тошиба Интернешънъл 
(Юръп) Лтд. - клон България (ЕИК 
201424018) според Търговския Закон на 
България. Клонът не е отделно юридическо 
лице и според Договора е упълномощено да 
упражнява и поеме всички права и 
задължения на Тошиба Интернешънъл 
(Юръп) ЛТД.

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
1. Възложителят „ТЕЦ Марица изток 2" 
ЕАД е администратор на лични данни по

to11-user
Textbox
Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП



meaning o f Regulation (EC) 2016/679 on the 
protection of natural persons with regard to the 
processing o f personal data and on the free 
movement o f such data (General Data 
Protection Regulation).

2. The Employer shall process personal data 
for the purpose o f concluding this contract by 
the persons representing the Contractor under 
Art. 40 o f the Rules for the Implementation of 
Public Procurement Law. The data shall be 
processed on a legal basis according to Art. 
112 in connection with Art. 67, para 6 and Art. 
58 o f the Public Procurement Law.
3. The Employer shall process personal data for 
the purpose of performance of this contract for 
the natural persons who implement the contract 
on the territory of TPP Maritsa East 2 EAD. The 
data shall be processed on a statutory basis in 
accordance with the the Act on the State Agency 
for National Security and the Rules for 
Implementation of the Act on State Agency for 
National Security, the Council of Ministers 
Decree No. 181 dd 20 July 2009 and the Council 
of Ministers Decree No. 3 dd 10 January 2013 to 
establish the strategic sites and activities that are 
relevant for the national security, Private 
Security Law and upon meeting the Instructions 
for the order and the sequence upon preparation 
of documents for admission to work of external 
contractors on the territory of TPP Maritsa East 2 
EAD.
4. The Employer shall at any time process the 
personal data in a professional manner, in 
accordance with the applicable law and this 
Contract, by applying the necessary skills, 
care, diligence and appropriate level of 
technical and organizational standards for data 
security.

5. Any disclosure or transfer o f personal data 
by a party o f the contract to a third party shall 
be only admissible if  necessary for the

смисъла на Регламент (EC) 2016/679 
относно защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни (Общ регламент за защита на 
данните).
2. Възложителят обработва лични данни за 
целите на сключване на настоящия договор 
от лицата, представляващи Изпълнителя 
съгласно чл. 40 от ППЗОП. Данните се 
обработват на законово основание съгласно 
чл. 112 във връзка с чл. 67, ал. 6 и чл. 58 от
зоп.

3. Възложителят обработва лични данни за 
целите на изпълнение на настоящия 
договор за физическите лица, изпълняващи 
предмета на договора на територията на 
„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. Данните се 
обработват на законово основание съгласно 
ЗДАНС и ППЗДАНС, ПМС № 181 от 
20.07.2009 г. и ПМС № 3 от 10.01.2013 г. за 
определяне на стратегическите обекти и 
дейности, които са от значение за 
националната сигурност, ЗЧОД и при 
спазване Указания за реда и 
последователността при подготовка на 
документи за допускане до работа на 
външни изпълнители на територията на 
„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.

4. Възложителят по всяко време обработва 
личните данни по професионален начин, в 
съответствие с приложимото право и 
настоящия Договор, като прилага 
необходимите умения, грижа, старание и 
подходящо ниво на техническите и 
организационните стандарти за сигурност 
на данните.
5. Всяко разкриване или предаване на 
лични данни от някоя от страните по 
договора на трета страна е допустимо
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purposes o f concluding and implementing this 
Contract, by it has to be in compliance with the 
applicable law, in particular Articles 25 and 26 
of the General Data Protection Regulation.

6. Where required, according to the applicable 
legislation, each Party shall inform the affected 
subjects of data with regard to sharing of 
personal data under this Contract. The data 
receiver shall immediately notify the disclosing 
data party about any requests, objections or 
any other inquiries from the data subjects 
under the applicable laws on the processing of 
personal data that may give rise to a legal 
obligation or liability or otherwise affect the 
legitimate interests o f the data disclosing party.

7. Parties shall promptly notify and inform 
each other in the event of security breach of 
personal data or upon requests from data 
subjects, supervisors or other third parties, 
provided that the event concerns the processing 
of personal data and may give rise to a legal 
obligation or responsibility or otherwise affect 
the legitimate interests o f the other party.

единствено, ако е необходимо за целите на 
сключване и изпълнение на настоящия 
договор, като трябва да е в съответствие с 
приложимото законодателство, по- 
специално член 25 и 26 на ОРЗД.
6. Когато това се изисква съгласно 
приложимото законодателство, всяка от 
страните информира засегнатите субекти на 
данните относно споделянето на лични 
данни съгласно настоящия договор. 
Получателят на данни незабавно уведомява 
разкриващата данни страна относно 
всякакви искания, възражения или всякакви 
други запитвания от субектите на данните 
по силата на приложимите закони относно 
обработването на лични данни, които могат 
да породят правно задължение или 
отговорност, или да засегнат по друг начин 
законните интереси на разкриващата 
данните страна.
7. Страните своевременно се уведомят и 
информират взаимно в случай на 
нарушаване на сигурността на лични данни 
или при искания на субекти на данни, 
надзорни органи или други трети страни, 
при условие, че събитието се отнася до 
обработването на лични данни и може да 
породи правно задължение или отговорност 
или да засегне по друг начин законните 
интереси на другата страна.“

Appendices: Приложения:
1. Appendix 1 -  Technical Conditions
2.Appendix 2 -  TAs' service rates

3. Appendix 3 -  Sample of form to inquire for 
TA availability, confirmation and request of 
schedule change.

1. Приложение 1 -  Технически условия
2. Приложение 2 -  Тарифи за предоставяне 
на услуги от ТК
3. Приложение 3 -  Образец на формуляр за 
запитване за наличието на технически 
консултант, потвърждение и искане за 
промяна на графика.

EMPLOYER / ВЪЗЛОЖИТЕЛ CONTRACTOR / ИЗПЪЛНИТЕЛ
Изп. директор: _____1 Пълномощник:

инж.Ж. Динчев У  АндрюПричард
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Attachment No.l 
To Contract No. .. A b .6 ft&....

Приложение №1 
Към договор №

TECHNICAL CONDITIONS ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ

for provision of technical advisory services 
during major, minor and emergency overhauls 
undertaken by the Employer on turbines type 
TCDF 36’? 177MW (at units № 1 , 3  and 4), 
turbines type TCDF 225MW (at units № 5, 6, 7 
and 8), generators type TAKS-2P-208700KVA 
(at units № 1 ,3  and 4), generator type TAKS- 
2P-194200KVA (at unit № 2) and control 
system type TOSMAP-DynaStream™.

за извършване на технически 
консултантски услуги по време на 
извършваните от Възложителя основни, 
средни и аварийни ремонти на турбини тип 
TCDF 36” 177МВт (станционен №1, 3 и 4), 
турбини тип TCDF 225МВт (станционен 
№5, 6, 7 и 8), генератори тип TAKS-2P- 
208700KVA (станционен №1, 3 и 4), 
генератор тип TAKS-2P-194200K.VA 
(станционен №2) и система за управление 
тип TOSMAP-DynaStream™

Conditions to be fulfilled
1. Types of technical advisors according to
the equipment:
1.1. On-site TAs;
1.1.1. Turbine technical advisor
1.1.2. Valve technical advisor
1.1.3. Turbine start-up engineer
1.1.4. D-EHC technical advisor

1.1.5. Turbine auxiliaries control (TAC) 
technical advisor
1.1.6. Turbine supervisory instrumentation 
(TSI) technical advisor
1.1.7. Generator supervisor
1.1.8. Generator start-up engineer
1.1.9. Turbine mechanical inspector (for 
measurement)
1.1.10. Turbine mechanical inspector (for NDT 
examination)
1.1.11. Generator test specialist for NDT

1.1.12. Generator test specialist for fiber scope

1.1.13. Other overhaul works technical advisor

Условия за изпълнение
1. Видове технически консултанти според
оборудването
1.1. Технически консултанти на място
1.1.1. Технически консултант Турбина
1.1.2. Технически консултант Клапани
1.1.3. Пусков инженер на турбина
1.1.4. Технически консултант за 
електрохидравлична система за управление 
на турбоагрегат (D-EHC);
1.1.5. Технически консултант за управление 
на спомагателно турбинно оборудване
1.1.6. Технически консултант по КИП и А

1.1.7. Технически консултант генератор
1.1.8. Пусков инженер на генератор
1.1.9. Инспектор замервания Турбина 
механична част
1.1.10. Инспектор безразрушителен контрол 
Турбина механична част
1.1.11. Специалист изпитания 
безразрушителен контрол Генератор
1.1.12. Специалист изпитания 
фиброендоскопия Генератор
1.1.13. Технически консултант за други
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1.1.14. Troubleshooting technical advisor

1.1.15. On-site emergency technical advisor

1.2. Off-site TAs:

1.2.1. Off-site technical advisor services

2. Notification for reservation of technical 
advisory services:
2.1. For planned overhauls: the Employer shall 
notify the Contractor in writing by two (2) 
months advance notice specifying the type of 
technical advisors required for the relevant 
technical services listed in item 1.1 above. The 
periods for provision of TA’s services shall be 
specified in Em ployers written request 
application. When the Employer wish to 
request for Off-site technical advisory services, 
the Employer shall notify the Contractor in 
writing.

2.2. For emergency overhauls: the Employer 
shall notify the Contractor in writing as soon as 
an emergency situation is observed. The 
Contractor shall endeavor to dispatch the 
requested technical advisor to site within five 
(5) calendar days from the date o f receiving the 
Employer’s retainer letter. The terms for 
implementation of TA’s services shall be 
specified in Employer's retainer letter.

2.3. The Employer and Contractor shall use the 
attached sample form to inquire for TA 
availability, confirmation and request o f 
schedule change.

ремонтни дейности
1.1.14. Технически консултант по 
отстраняване на повреди
1.1.15. Технически консултант за спешна 
техническа помощ на място
1.2. Технически консултанти от 
разстояние
1.2.1. Технически консултантски услуги от 
разстояние

2. Уведомление за резервиране на 
технически консултантски услуги:
2.1. За планираните ремонти: Възложителят 
уведомява Изпълнителя с писмо 2 /два/ 
месеца предварително за необходимост от 
осигуряване на вида технически консултант 
за съответните технически услуги, описани 
в т.1.1. по-горе. Сроковете за изпълнение на 
видовете консултантски услуги се посочват 
в писмената заявка /уведомлението/ на 
Възложителя. Когато Възложителят желае 
да заяви извършването на технически 
консултантски услуги от разстояние, 
Възложителят следва да уведоми 
Изпълнителя в писмена форма.
2.2. При аварийни ремонти: Възложителят 
уведомява писмено Изпълнителя веднага 
след узнаването за възникнали аварийни 
ситуации. Изпълнителят полага усилия да 
изпрати технически консултант на обекта в 
срок до 5 /пет/ календарни дни от датата на 
получаване на възлагателното писмо от 
страна на Възложителя. Сроковете за 
изпълнение на консултантски услуги се 
посочват във възлагателното писмо на 
Възложителя.
2.3. Възложителят и Изпълнителят 
използват приложения формуляр за 
запитване за наличието на технически 
консултант, за потвърждение и за искане за 
промяна на графика.

3. Working conditions for the TAs: 3. Условия за работа на техническите 
консултанти:

25
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3.1. Working time: The working time of the 
TAs is eight (8) hours a day from 7:30 
including a forty-five- (45-) minute lunch 
break and a fifteen- (15-) minute short break, 
five (5) working days per week (Monday to 
Friday). When necessary and requested by the 
Employer, the Contractor shall provide 
availability of TAs beyond the specified 
working time.

3.2. Transportation: The transportation costs 
from the hotel to site and backwards, as well as 
the local transportation costs, shall be on 
Contractor’s expenses.
3.3. Hotel accommodation and food: The hotel 
accommodation and food costs shall be on 
Contractor's expenses.

4. Scope of TAs’ services:

During planned overhauls the Employer shall 
prepare an overhaul schedule and based on this 
schedule and upon necessity shall submit a 
written request to the Contractor for provision 
of TA(s). In its request the Employer shall 
specify which o f the overhaul works shall 
require TAs’ services. The Contractor at his 
own discretion may recommend to Employer 
the provision of TA services for overhaul 
works, not requested by the Employer. The 
Employer has the right to accept or decline the 
Contractor’s recommendations.

5. Description of the technical advisory 
services:
5.1. The TA’s services shall include 
engineering-technical advisory for the works, 
performed by the Employer. The Contractors 
TA's shall provide recommendations 
including:

3.1. Работно време: Работното време на 
техническите консултанти е 8 /осем/ часа на 
ден /от 7.30 ч., включващо четиридесет и 
пет /45/ минути обедна почивка и 
петнадесет /15/ минути кратка почивка, 5 
/пет/ работни дни в седмицата /от 
понеделник до петък/. При необходимост и 
по искане на Възложителя Изпълнителят 
осигурява наличие на технически 
консултанти и извън определеното работно 
време.
3.2. Транспорт: Транспортните разходи от 
хотела до работното място и обратно, както 
и местните транспортни разходи, са за 
сметка на Изпълнителя.
3.3. Настаняване в хотел и хранене: 
Разходите за настаняване в хотел и 
разходите за храна са за сметка на 
Изпълнителя.
4. Обем на услугите на техническите 
консултанти:
При планови ремонти Възложителят 
изготвя график за ремонта и съобразно този 
график и своите нужди отправя писмено 
искане към Изпълнителя за предоставяне на 
ТК. В своето искане Възложителят посочва, 
за кои от операциите по ремонтния график 
изисква наличието на ТК. Изпълнителят по 
своя преценка може да препоръча на 
Възложителя предоставяне на
консултантски услуги за операции от 
ремонтния график, за които Възложителят 
не е поискал предоставяне на ТК. 
Възложителят е в правото си да приеме или 
откаже препоръката на Изпълнителя.

5. Описание на услугите на техническите 
консултанти:
5.1. Услугите са инженерно-технически 
консултантски услуги за работа, извършена 
от Възложителя. Персоналът на 
Изпълнителя дава препоръки, включващи:
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• The technological sequence o f the overhaul 
works;
• Review and recommendations for the 
overhaul schedule regarding the technological 
sequence planned by the Employer;
• Review and recommendations o f the repair 
activities and their sequence during the 
relevant day recorded by the Employer in the 
overhaul logs;
• Verbal recommendations for remedy o f any 
defects or incompliance recorded in the 
overhaul logs and confirmed properly by the 
TA;
• Written replies to written requests within 
forty-eight (48) hours after the time of 
recording o f the relevant written request. The
a.m. deadline o f forty-eight- (48-) hour does 
not refer to the cases, when the employees of 
the Contractor rest, as well as during the 
national holidays of the Contractor;

• Assessment of the measurement results. In 
case o f discrepancy between the measurement 
results and requirements o f original 
manufacture's standards, the TA shall give 
verbal recommendations regarding the 
necessary counter measures for ensuring a full 
compliance;
• Verbal advices referring technical issues 
during the implementation o f overhaul works;

• A preliminary report shall be issued at site 
after the completion of overhaul work.
The official written report shall be issued 
within thirty (30) days after the submission of 
the preliminary report. The Employer shall 
provide its suggestions or opinions, if any, to 
the official report within five (5) days from its 
submission.

5.2. The Contractor’s on-site engineers and 
specialists or inspectors, send on site shall

• Технологичния порядък за извършване 
на ремонта;
• Преглед и препоръки за ремонтния 
график, относно технологичния порядък, 
планиран от Възложителя;
• Преглед и препоръки на ремонтните 
операции и тяхната последователност за 
съответния ден, записани от Възложителя в 
ремонтния дневник;
• Устни препоръки за отстраняване на 
дефекти и несъответствия, записани в 
ремонтния дневник и потвърдени по 
подходящ начин от консултанта;
• Писмени отговори на писмени 
запитвания в срок до четиридесет и осем 
/48/ часа след отправеното писмено 
запитване. Горепосоченият срок от 
четиридесет и осем /48/ часа не се отнася за 
случаите, когато служителите на 
Изпълнителя са в почивка, както и по време 
на националните празници на Изпълнителя;
• Оценка на резултатите от замерванията. 
При констатиране на несъответствия на 
резултатите от замерванията с изискванията 
на стандартите на производителя, 
техническият консултант дава устни 
препоръки за коригиращи действия с цел 
постигане на пълно съответствие;
• Даване на устни становища по 
технически въпроси по време на 
изпълнение на ремонта;
• След приключване на ремонтните 
дейности се изготвя предварителен доклад 
на място. Официалният писмен доклад 
следва да бъде издаден в рамките на 
тридесет /30/ дни след предаването на 
предварителния доклад. Възложителят 
предоставя своите препоръки или 
становища, ако има такива по отношение на 
официалния доклад в рамките на пет (5) дни 
от предаването му.
5.2. Инженерите и специалистите или 
инспекторите на Изпълнителя,
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provide the ordered services. They shall issue 
records for the works implemented and shall 
provide recommendations for performing 
works by the Employer, if  any required.

5.3. The Off-site TA services shall include, as 
follows:
• Submission o f documentation requested by 
the Employer about turbines type TCDF 36” 
177MW, turbines type TCDF 225MW, 
generators type TAKS-2P-208700KVA, 
generator type TAKS-2P-194200KVA and 
control system, type TOSMAP-DynaStream™, 
depending on the Employer’s order.

• Any other engineering works related to the 
overhaul outside o f the scope of on-site 
Technical Advisory works.
The Parties shall agree on the scope of 
services, documentation and estimated 
engineering hours prior to placement o f any 
specific order.

6. Scope of TAs’ services based on the type 
of TAs:
6.1. Turbine Technical Advisor 
This Technical Advisory Personnel shall 
provide the following services in order to 
support the Employer’s Overhaul works:
• Technical advice for Turbine Disassembly 
works;
•  Technical advice for Cleaning the Turbine 
equipment;
•  T echnical adv i ce for v ari ou s m easurem ents;

• Review and comment o f measurement 
records;
• Identification o f Non-Destructive 
Examination points; the type o f NDT; 
recommendable scope o f NDT; the 
standard/code for NDT; the standard for 
evaluation and allowable class/level o f

командировани на място, следва да 
изпълняват услугите, които за заявени. Те 
следва да съставят протоколи за 
извършените дейности и препоръки за 
извършване на дейности от Възложителя, 
ако има такива.
5.3. Консултантските услуги от разстояние 
включват, както следва:
• Предоставяне на документация, заявена 
от Възложителя за турбини тип TCDF 36” 
177МВт, турбини тип TCDF 225МВт, 
генератори тип TAKS-2P-208700KVA, 
генератор тип TAKS-2P-194200KVA и 
система за управление, тип TOSMAP- 
DynaStream™, в зависимост от заявката на 
Възложителя.
• Други инженерни услуги, свързани с 
ремонта, които са извън обема на 
техническите консултантски услуги 
предоставени на място.
Страните следва да договорят обхвата на 
услугите, документацията и предвижданите 
часове, необходими за инженеринг, преди 
изпращането на отделната заявка.
6. Обхват на услугите по видове 
технически консултанти:
6.1. Технически консултант Турбина 
Този технически консултантски персонал 
извършва следните услуги за подпомагане 
на ремонтните работи на Възложителя:
• Техническа консултация за демонтажа 
/разглобяване/ на турбината;
• Техническа консултация за почистване 
турбинното оборудване;
• Техническа консултация за различни 
измервания;
• Преглед и коментар на протокола от 
измервания;
• Указване мястото, където да се извърши 
безразрушителен контрол; вида 
безразрушителен контрол; препоръчителен 
обем и обхват на безразрушителен контрол; 
стандарт/код, по който да бъде извършен
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incompliance according to the original 
manufacture's design standard;

• Review and comment of the Non 
Destructive Examination Record;
• Technical advice for Turbine Re-assembly 
works;
• TA’s Service Report for the Turbine 
Overhaul works;

• In case o f any defect/failure, the TA’s 
personnel shall give verbal recommendations 
for repair/replacement, etc.;

• Provision of measurement tools shall be 
excluded from the scope o f TA’s services.

6.2. Main Stop and Control Valve Technical 
Advisor
This Technical Advisory Personnel shall 
provide the following services in order to 
support the Employer’s Overhaul works:
• If any damage/defect is observed, Technical 
Advisory Personnel shall give 
recommendations for repair/replacement, etc.;

• Technical advice for Disassembly works of 
Main Steam Valve (i.e. MSV and CV);

• Technical advice for Cleaning the Main 
Stop Valves;
•  Technical advice for various measurements;

• Review and comment of measurement 
records;
• Identification of Non Destructive 
Examination;
• Review and comment of Non Destructive 
Examination Record;
• Technical advice for Re-assembly for Major 
Steam Valves;

контрола; стандарт за оценка и допустим 
клас/ниво на дефектност според стандарта 
на производителя.;
• Преглед и коментар на протокола от 
безразрушителен контрол;
• Техническа консултация за монтажа 
/сглобяване/ на турбината;
• Доклад за извършените консултантски 
услуги по време на извършения ремонт на 
турбината;
• Ако забележи някаква повреда/дефект, 
техническият консултантски персонал 
прави устна препоръка за ремонт/подмяна и
др.
• Осигуряването на измервателни прибори 
не е в обхвата на работите на техническия 
консултант.
6.2. Технически консултант Клапани

Този технически консултантски персонал 
извършва следните услуги за подпомагане 
ремонтните работи на Възложителя:
• Ако се забележи някаква повреда/дефект, 
техническият консултантски персонал ще 
съобщи препоръката за ремонт/подмяна и 
Др.;
• Техническа консултация за демонтажа 
/разглобяване/ на стопорните и регулиращи 
клапани;
• Техническа консултация за почистване 
на стопорни и регулиращи клапани;
• Техническа консултация за различни 
измервания;
• Преглед и коментар на протокола от 
измервания;
• Указване мястото, където да се направи 
безразрушителен контрол;
• Преглед и коментар на протокола от 
безразрушителен контрол;
• Техническа консултация за монтажа 
/сглобяване/ на стопорни и регулиращи 
клапани;
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• Report o f the Main Steam Valve Overhaul 
TA’s works provided;

Provision o f measurement tools shall be 
excluded of TA’s scope of works.

6.3. Turbine Start-Up Engineer
This Technical Advisory Personnel shall 
provide the following services in order to 
support the Employer’s Overhaul works:

• Valve Adjustment with EHC Specialist;

• Issue o f valve adjustment record;

• Technical advice for Turbine Start up;

• Technical advice for Turbine Rotor 
Balancing;
• Technical advice for testing the Protection 
systems i.e. over speed test, etc.;

• Report for Turbine Start up.
Provision o f measurement tools shall be 
excluded of TA’s scope of works.

6.4. D-EHC Technical Advisor

This Technical Advisory Personnel shall 
provide the following services during the unit 
overhaul:
• The scope of TA’s service shall be the D- 
EHC (Digital Electro Hydraulic Control 
System) which consists o f D-EHC cabinets, 
Network devices and HMI devices.

• General inspection (e.g. Visual inspection, 
LED status check, etc.);

• Calibration work o f Turbine Control Valves 
together with the Turbine Start Up Engineer. 
It’s mandatory after each overhaul of the 
control valves;

• Доклад за извършените консултантски 
услуги по време на извършения ремонт на 
основни стопорни и регулиращи клапани. 
Осигуряването на измервателни прибори не 
е в обхвата на работите на техническия 
консултант.
6.3. Пусков инженер на турбина
Този технически консултантски персонал 
извършва следните услуги за подпомагане 
ремонтните работи по поддръжка на 
Възложителя:
• Регулиране на клапан със специалист по 
ЕХСУ;
• Представяне на протокол от 
извършеното регулиране на клапан;
• Техническа консултация за пуск на 
турбината;
• Техническа консултация за балансиране 
ротора на турбината;
• Техническа консултация за Изпитания на 
защитите като изпитание на свръх скорост и 
др.;
• Доклад за пуска на турбината. 
Осигуряването на измервателни прибори не 
е в обхвата на работите на техническия 
консултант.
6.4. Технически консултант за ЦЕХСУ на 
турбоагрегат
Този технически консултантски персонал 
извършва следните услуги по време на 
ремонта на блока:
• Обхватът за проверка от този персонал е 
ЦЕХСУ (Цифрова електрохидравлична 
система за управление), която се състои от 
шкафове ЦЕХСУ, мрежови устройства и 
устройства интерфейс човек-машина;
• Обща инспекция (напр. визуална 
инспекция, проверка статуса на светодиоди 
и др.);
• Работа по калибриране на регулиращи 
клапани турбина с инженера по пуска на 
турбината. Това е задължително действие 
след ремонт на регулиращи клапани;
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• Issue o f record for settings performed 
together with the start-up engineer.

• Simple cause analysis in case o f any failure 
observed.

Provision of measurement tools shall be 
excluded o f TA’s scope of works. Necessary 
data for cause analysis shall be collected by the 
Employer.

6.5. TAC Technical Advisor

This Technical Advisory Personnel shall 
provide the following services during unit 
outage:
• The scope o f TA’s service personnel shall 
be the TAC (Turbine Auxiliaries Control 
System) which consists o f TAC cabinets, 
Network devices and HMI devices;

• General inspection (e.g. Visual inspection, 
Alarm LED check, etc.);

• Simple cause analysis in case o f any failure 
observed.

Provision o f measurement tools shall be 
excluded of TA’s scope of works. Necessary 
data for cause analysis shall be collected by the 
Employer.

6.6. TSI Technical Advisor
This Technical Advisory Personnel shall 
provide the following services during unit 
outage:
• The scope o f TA's service personnel shall 
be the TSI (Turbine Supervisory Instrument) 
which consists of TSI Monitors installed in 
cabinet and field sensors (i.e. Turbine speed, 
Key phaser, Vibrations, thermal expansions, 
Difference expansions and Eccentricity). Other

• Представяне на протокол от настройката, 
извършена съвместно с пусковия инженер 
на турбина;
• Първичен анализ на причините в случай, 
че се установи някакво неизправно 
състояние.
Осигуряването на измервателни прибори не 
е в обхвата на работите на техническия 
консултант. Необходимите данни за анализ 
на причините се събират от Възложителя.

6.5. Технически консултант за управление 
на спомагателно турбинно оборудване 
Този технически консултантски персонал 
извършва следните услуги по време на 
ремонта на блока:
• Обемът на обектите за проверка от този 
персонал е управлението на спомагателно 
турбинно оборудване, което се състои от 
шкафове за управление на спомагателно 
турбинно оборудване, мрежови устройства 
и устройства интерфейс човек-машина;
• Обща инспекция (напр. визуална 
инспекция, проверка на сигнализиращите 
светодиоди и др.);
• Първичен анализ на причините в случай, 
че се установи някакво неизправно 
състояние.
Осигуряването на измервателни прибори не 
е в обхвата на работите на техническия 
консултант. Необходимите данни за анализ 
на причините се събират от Възложителя.

6.6. Технически консултант по КИП и А 
Този технически консултантски персонал 
извършва следните услуги по време на 
ремонта на блока:
• Обемът на обектите за проверка от този 
персонал е КИП за управление на турбина, 
който се състои от монитори КИП за 
управление на турбина, монтирани в 
шкафове и полеви сензори (т.е. обороти, 
датчик за обороти, вибрация, разширение,
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field instruments (i.e. Pressure 
Transmitters/Gauges, Temperature elements, 
Level gauge, etc.) are not included;

• General inspection (i.e. Visual inspection, 
Alarm LED check, etc.);

• Advise the removal and installation o f the 
field sensors;
• Check each measurement loop;
• Issue of protocol for inspections/checks;

• Simple cause analysis in case some of 
failure observed;

Necessary data for cause analysis shall be 
collected by the Employer.

6.7. Generator Technical Advisor 
This Technical Advisory Personnel shall 
provide the following services in order to 
support the Employer’s maintenance works:
• Should any damage/defect is observed, 
Technical Advisory Personnel shall give 
recommendations for repair/replacement etc.;

• Technical advice for Generator 
Disassembly;
• Technical advice for Cleaning the 
Generator;
• Technical advice for various measurement;

• Review and comment o f measurement 
record;
• Visual Inspection for Rotor, Stator Frame, 
Bearing, Inner End Shield, and Air Cooler;

• Issue o f visual inspection record;

• Technical advice for hydraulic pressure test 
for air cooler;
• Review of hydraulic pressure test record;

допуски и ексцентрицитет). Други полеви 
инструменти (т.е. преобразуватели за 
налягане/манометри, термо-датчици,
нивомери и др.) не са включени;
• Обща инспекция (напр. визуална 
инспекция, проверка на сигнализиращите 
светодиоди и др.);
• Консултиране свалянето и монтажа на 
полевите сензори;
• Проверка на всяка измервателна верига;
• Представяне на протокол от извършената 
проверка;
• Първичен анализ на причините в случай 
че се установи някакво неизправно 
състояние.
Необходимите данни за анализ на 
причините се събират от Възложителя.

6.7. Технически консултант Генератор 
Този технически консултантски персонал 
извършва следните услуги за подпомагане 
ремонтните работи на Възложителя:
• Ако се забележи някаква повреда/дефект, 
техническият консултантски персонал ще 
съобщи препоръката за ремонт/подмяна и
др.;
• Техническа консултация за демонтаж 
възли на генератора;
• Техническа консултация за почистване 
част генератор;
• Техническа консултация за различни 
измервания;
• Преглед на протокола от измервания;

• Визуална инспекция на ротор, статорна 
рамка, лагер, щит вътрешна повърхност и 
въздухоохладител;
• Протокол с резултати от визуалната 
инспекция;
• Техническа консултация за изпитание на 
водно налягане на въздухоохладител;
• Преглед на протокола от изпитание на
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• Technical advice for Generator Re
assembly works;
• Report for Generator maintenance works.

Provision o f measurement tools shall be 
excluded o f TA’s scope of works.

6.8. Generator Start Up Engineer
This Technical Advisory Personnel shall 
provide the following services in order to 
support the Employer’s maintenance works:
• Technical advice for Generator Start up;

• Report o f Generator Start up.
Provision o f measurement tools shall be 
excluded of TA’s scope o f works.

6.9. Turbine Mechanical Inspector (For 
measurement)
These Personnel shall provide the following 
services in order to support the Employer’s 
maintenance works:

• Implementation of measurement for turbine, 
main stop and control valves;

• Issue o f draft measurement records for each 
assemble unit within twenty — four (24) hours 
from the measurement done on each assemble 
unit;
• Issue o f separate measurement records for 
each assemble unit within three (3) working 
days from the date o f actual measuring done on 
each assemble unit;
Provision o f measurement tools shall be 
excluded of TA’s scope o f works.

6.10. Turbine Mechanical Inspector (For Non 
Destructive Test - NDT)
These Personnel shall provide the following 
services in order to assist the Employer 
regarding the maintenance works:

водно налягане;
• Техническа консултация за монтажа на 
генератора;
• Доклад за работите по поддръжка на 
генератора.
Осигуряването на измервателни прибори не 
е в обхвата на работите на техническия 
консултант.
6.8. Пусков инженер на генератор
Този технически консултантски персонал 
извършва следните услуги за подпомагане 
работите по поддръжка на Възложителя:
• Техническа консултация за пуск на 
генератор;
• Доклад за пуск на генератор. 
Осигуряването на измервателни прибори не 
е в обхвата на работите на техническия 
консултант.
6.9. Инспектор замервания Турбина 
механична част
Този технически консултантски персонал 
ще извърши следните услуги за 
подпомагане работите по поддръжка на 
Възложителя:
• Извършване на измервания на 
Турбината, стопорните и регулиращите 
клапани;
• Предаване на предварителни протоколи 
от замервания за всеки отделен възел до 
двадесет и четири /24/ часа от завършване 
на измерванията за всеки възел;
• Предаване на протоколи от 
измерванията за всеки отделен възел до три 
/3/ работни дни от датата на завършване на 
измерванията за всеки възел;
Осигуряването на измервателни прибори не 
е в обхвата на работите на техническия 
консултант.
6.10. Инспектор безразрушителен контрол 
Турбина механична част
Този технически консултантски персонал 
извършва следните услуги за подпомагане 
работите по поддръжка на Възложителя:
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• Implementation o f NDT for Turbine Main 
Stop and Control Valves;

•  Issue o f measurement records for each 
separate assemble unit within three (3) 
working days.
• Issue o f NDT Report.

Provision o f measurement tools shall be 
excluded from this scope o f works.

6.11. Generator Test Specialist (for NDT)

These Personnel shall provide the following 
services:
• Inspection o f Non Destructive testing shall 
include the following:
Defectoscopy -  liquid penetrant testing for: 
Generator rotor fan blades, Retaining rings, 
Fan fastening bolts and bearings;

Ultrasonic defectoscopy o f rotor wedge;

• Issue of examination records for each 
separate assemble unit (the fan blades are 
considered to be one assemble unit) within 
three (3) working days;
• Issue of Non Destructive test report.

Provision o f measurement tools shall be 
excluded from the scope o f works.

6.12. Generator Test Specialist (for Fiber 
Scope)
These Personnel shall provide the following 
services:
• Inspection o f rotor coil end by fiber scope;

• Issue o f examination records for each 
separate assemble unit (the fan blades are 
considered to be one assemble unit) within 
three (3) working days;

• Извършване на безразрушителен 
контрол на Турбината, стопорните и 
регулиращите клапани;
• Предаване на протоколи от извършения 
контрол за всеки отделен възел до три /3/ 
работни дни.
• Изготвяне доклад за безразрушителен 
контрол.
Осигуряването на инструменти, за 
безразрушителен контрол не се включва в 
обхвата на тези услуги.
6.11. Специалист изпитания 
безразрушителен контрол Генератор 
Този персонал извършва следните услуги:

• Безразрушителният контрол предвижда 
следното:
Дефегстоскопия — изпитание с проникващи 
течности на: Лопатки на ротора на 
генератора, предпазители на челната част 
на намотките на ротора, закрепващи 
болтове на лопатките и лагери;
Ултразвукова дефектоскопия на клиновете 
на роторната намотка;
• Изготвяне на протоколи от извършения 
контрол за всеки отделен възел (работните 
лопатки се считат за един възел) до три /3/ 
работни дни;
• Изготвяне доклад за безразрушителен 
контрол.
Осигуряването на инструменти за 
безразрушителен контрол не се включва в 
обхвата на тези услуги.
6.12. Специалист изпитания фиброендоско- 
пия на Генератор
Този персонал ще извърши следните 
услуги:
• Инспекция на ротора чрез 
фиброендоскопия;
• Предаване на протоколи от извършения 
контрол за всеки отделен възел (работните 
лопатки се считат за един възел) до три /31 

работни дни; /
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• Issue o f Fiber Scope Inspection report.

6.13. Other overhaul works technical advisor

These Personnel shall provide other services 
outside of the scope o f the ones agreed 
between the Employer and Contractor.

6.14. Troubleshooting technical advisor

These Personnel shall provide other services 
outside o f the scope o f the ones agreed 
between the Employer and Contractor.

6.15. On-site emergency technical advisor

• Request application: In case o f any failure, 
the Employer shall submit a Request 
application for On-Site Emergency Support to 
the Contractor. The Employer's request 
application shall provide the Contractor as 
much information as possible referring the 
failure, by specifying the severity o f failure.

• Dispatch o f technical advisors: Contractor 
shall dispatch to site the relevant number o f 
technical advisor(s) agreed with the Employer 
and based upon the information received in the 
request application, within the specified 
deadlione for implementation o f TA’s services:

• The TA’s shall be at the emergency site 
within five (5) working days after the date o f 
receipt o f the request application.

• During the national holidays in the 
Contractor’s or Employer’s country, the 
requested TA’s may be dispatched to site for 
longer time than specified, which does not 
release him of responsibility to do his best to 
fit in the deadline of 5 working days, as 
specified above.

• Изготвяне доклад от инспекцията на 
фиброендоскопия.
6.13. Технически консултант за други 
ремонтни дейности
Този персонал извършва други дейности 
извън обхвата на описаните след 
съгласуване между Възложител и 
Изпълнител.
6.14. Технически консултант по 
отстраняване на повреди
Този персонал извършва други дейности 
извън обхвата на описаните след 
съгласуване между Възложител и 
Изпълнител.
6.15. Технически консултант за спешна 
техническа помощ на място
• Заявка: При възникнала техническа 
авария. Възложителят изпраща на 
Изпълнителя „Заявление за спешна 
техническа помощ на място“. В заявката 
към Изпълнителя, Възложителят прилага 
колкото може повече информация относно 
техническата авария, като посочва степента 
на тежест на аварията.
• Командироване на технически 
консултант(и): Изпълнителят командирова 
на мястото на аварията съответния брой 
технически консултанти, съгласуван с 
Възложителя на база на информацията 
получена в заявката и в сроковете за 
изпълнение на техническите консултантски 
услуги:
• Техническите консултанти трябва да 
бъдат на разположение на мястото на 
аварията най-късно до пет (5) работни дни 
след получаване на заявката.
•  По време на официални празници в 
страната на Изпълнителя или Възложителя 
е възможно техническия консултант да е на 
мястото на аварията за по-дълъг срок от 
предвидения, което не го освобождава от 
отговорност да направи всичко възможно да 
се вмести в посочения по-горе срок от 5
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• Alter TA's arrival at site together with 
Employer the root cause o f failure shall be 
finally identified and also the contractual fault 
(if any) shall be determined.

• Payment for provided services shall be 
made if  the root cause for failure is not by 
Contractor's fault.
7. The TAs shall not be required to work on 
other units/sites or to provide services 
beyond the scope of services specified in the 
Employer’s request application.

8. Selection, supervision, management, 
control and/or arbitration of employer’s 
personnel, agents or subcontractors for a 
given work, shall be considered as services 
beyond the scope.

9. Documents necessary for acceptance of 
TAs’ service and required for submission by 
the Contractor:
9.1. Before opening the site for repair works, 
about which a request application has been 
sent, the Employer may issue an overhaul log 
to be used for daily records. If necessary the 
Employer shall provide an interpreter at site.

9.2. Reports shall be submitted about the 
provided TA services including: the time 
period for completion o f service, the type of 
TA services and detailed records of 
recommendations provided during the works 
and the technical conditions under which they 
have been completed, as well as the actual 
working hours (incl. overtime hours), on the 
base o f which the cost for TA services is 
calculated. The reports about the various TA's 
services shall be submitted to a person in 
charge assigned by the Employer for contact 
with the relevant TA.

работни дни.
• След пристигане на техническия 
консултант съвместно с Възложителя 
окончателно се установяват причините и 
договорната вина (ако има такава) за 
възникване на аварията.
• Заплащането на услугата се извършва, 
ако аварията не е по вина на Изпълнителя.

7. От техническите консултанти не се 
изисква да работят на други обекти или 
да предоставят услуги, които са извън 
определения обхват на услугите, 
съгласно заявката.
8. Извън обхвата на услугите остават 
дейности като определяне, надзор, 
управление, регулиране, и/или 
разрешаване на спорове с персонал, 
агенти или изпълнители на Възложителя 
относно дадена работа.
9. Необходими документи за приемане на 
услугата, които следва да бъдат 
представени от Изпълнителя:
9.1. Преди откриване на ремонтната 
площадка, за която е подадена заявка за 
консултантски услуги, Възложителят може 
да открие ремонтен дневник, в който да 
води ежедневни записи. Ако е необходимо 
Възложителят осигурява преводач на 
обекта.
9.2. Доклади за извършени технически 
консултантски услуги, включващи: времето 
за извършване на услугата, видовете 
технически консултантски услуги и 
подробен запис на дадените препоръки по 
време на работа и техническите условия, 
при които са направени, както и положения 
труд (вкл. извънреден), на базата на които 
се определя стойността на услугите. 
Отчетите за предоставените различни 
видове консултантски услуги се предават на 
лицето, определено от Възложителя за 
контакт със съответния технически

36

to11-user
Textbox
Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП



9.3. Commercial invoice (in compliance with 
the Accountancy Act) for the value o f the 
relevant report shall be issued not later than 
five (5) days after the date o f issue o f formal 
TA’s service report for the TA's services.

9.4. Preliminary record o f measurement result 
or measurement analysis, which is necessary 
for the next step o f overhaul works, shall be 
submitted to the Employer within twenty four 
(24) hours after the actual measurements.

9.5. Should any time for preparation of 
analysis be required, it shall be submitted 
within the terms agreed with the Employer.
9.6. The official record o f measurement result 
shall be submitted within three (3) working 
days after the actual measurements o f each 
assemble unit.
9.7. Recommendations for any amendment o f 
scope of repair works, if  any, in order to 
improve the quality o f overhaul works.
9.8. Recommendations for additional TA 
services different from the ones requested by 
the Employer, if  any, except those assigned by 
the Employer.

10. Conditions to order technical advisory 
services
10.1. Conditions to order technical advisors 
(planned overhaul)
10.1.1. Rate o f one man-day o f 8 working 
hours o f a technical advisor upon planned 
overhauls shall be applied for all calendar days 
during the period o f business dispatch -  a sum 
of travelling days and working days. The 
dispatched period o f TA shall begin on the day 
of his departure from his residence and shall 
finish on the day o f his return. The travelling 
days o f TA from his residence to the Site and 
back is 4 (four) calendar days in total.

консултант.
9.3. Търговска фактура (в съответствие със 
Закон за счетоводство) на стойността от 
съответния отчет, се издава не по-късно от 
пет (5) дни от датата на издаване на 
официален доклад за техническите 
консултантски услуги.
9.4. Предварителни описания на 
резултатите от измервания или анализ на 
измервания, които са необходими за 
следващия етап на ремонта, се предават на 
Възложителя до двадесет и четири (24) часа 
след извършване на измерването.
9.5. В случай, че е необходимо време за 
подготовка на анализа, същия се предава в 
срок, съгласуван с Възложителя.
9.6. Официалните протоколи от измервания 
се предават най-късно до три /3/ работни 
дни от извършеното измерване за всеки 
отделен възел.
9.7. Препоръки за промяна в обема 
ремонтни дейности с цел осигуряване 
качество на ремонта, ако има такива.
9.8. Препоръки за допълнителни 
консултантски услуги от поръчаните в 
конкретната заявка на Възложителя, ако 
има такива, освен тези възложени от 
Възложителя.
10. Условия за заявяване на технически 
консултанти
10.1. Условия за заявяване на технически 
консултанти (планиран ремонт)
10.1.1. Стойност на 1 човекоден от 8 ч. за 
ТК при планови ремонти се прилага за 
всички календарни дни по време на периода 
на командироване -  сбор от дните за път и 
дните за работа. Периодът на 
командироване на ТК започва от деня на 
тръгване от местопребиваването му и 
завършва с деня на завръщането му. Дните 
на пътуване на ТК от местопребиваването 
му до Обекта и обратно е 4 (четири) 
календарни дни общо.
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10.1.2. In case of overtime hours after 8 
completed working hours on a normal working 
day a rate o f one extra man-hour on working 
days shall be applied for every extra man-hour 
o f work.
10.1.3. In case o f working on a day off or 
holiday, a rate o f extra man-hour on days off 
and holidays shall be applied for every extra 
man-hour of work.

10.1.4. A rate o f nonrecurring transportation 
expenses to the Site o f Employer and back for 
one TA shall be applied for every separate TA, 
for each separate travelling related to the 
fulfilment of obligations under the contract, 
which he makes from his residence to the 
Employer’s Site and back.

10.2. Conditions to order technical advisors 
(emergency outages):
10.2.1. Rate o f one man-hour upon emergency 
outages shall be applied for all calendar days 
during the period o f business dispatch -  a sum 
of travelling days and working days. The 
dispatched period of TA shall begin on the day 
of his departure from his residence and shall 
finish on the day o f his return.

10.2.2. A rate o f one man-hour upon 
emergency outages shall apply for every man- 
hour o f work completed by TAs.

10.2.3. A rate o f nonrecurring transportation 
expenses to the Site of Employer and back for 
one TA shall be applied for every separate TA, 
for each separate travelling related to the 
fulfilment o f obligations under the contract, 
which he makes from his residence to the 
Employer’s Site and back.

10.3. To order any off-site technical advisory 
services for every man-hour of work a rate of 
man-hour for off-site technical advisory

10.1.2. В случай на извънреден труд след 
положени 8 часа труд в нормален работен 
ден се прилага стойност извънреден 
човекочас през работни дни за всеки 
извънреден човекочас работа.
10.1.3. В случай на работа в неработен ден 
или празник се прилага стойност 
извънреден човекочас през почивни дни и 
празници за всеки извънреден човекочас 
работа.
10.1.4. Стойността за еднократни разходи за 
транспорт до и от обекта на Възложителя за 
един технически консултант се прилага за 
всеки отделен технически консултант, за 
всяко отделно пътуване във връзка с 
изпълнението на задълженията по договора, 
което той прави от местопребиваването си 
до обекта на Възложителя и обратно.
10.2. Условия за заявяване на технически 
консултанти (авариен ремонт):
10.2.1. Стойността човекочас за аварийни 
ремонти се прилага за всички календарни 
дни по време на периода на командироване
- сбор от дните за път и дните за работа. 
Периодът на командироване на техническия 
консултант започва от деня на тръгване от 
местопребиваването му и завършва с деня 
на завръщането му.
10.2.2. Стойността човекочас за аварийни 
ремонти се прилага за всеки човекочас 
работа на техническите консултанти.

10.2.3. Стойността за еднократни разходи за 
транспорт до и от обекта на Възложителя за 
един технически консултант се прилага за 
всеки отделен технически консултант, за 
всяко отделно пътуване във връзка с 
изпълнението на задълженията по договора, 
което той прави от местопребиваването си 
до обекта на Възложителя и обратно.
10.3. За заявяване на дистанционни 
технически услуги (от разстояние) за всеки 
човекочас работа се прилага стойност
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services shall be applied. човекочас за дистанционни технически 
услуги (от разстояние).

EMPLOYER / ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изп. директор/
Executive Directorv^"^

инж, 6к. Динчев/ 
eng. Dinchev :

CONTRACTOR / ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Пълномощник/
Signatory:

Андрю Причард/ 
Andrew Pritchard

Person in charge of contract: /  / V .  /  . / ]  y  __
eng.Xj.-j^silev 'V__-

XI
М<Л-\
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Appendix N o2 
To Contract No..........

Приложение №2 
Към договор N°

RATES
for provision of Technical Advisory services

Т А Р И Ф И
за извършване на услугите от ТК

1. Rate o f 1 man-day o f 8 working hours per 
TA during planned outages: EUR 1 390.00 
(one thousand three hundred and ninety Euro), 
VAT excluded.

2. Rate o f man-hour overtime on working 
days: EUR 280.00 (two hundred and eighty 
Euro), VAT excluded.

3. Rate o f man-hour overtime during days-off 
and holidays: EUR 280.00 (two hundred and 
eighty Euro), VAT excluded.

4. Rate o f 1 man-hour for emergency outages: 
EUR 280.00 (two hundred and eighty Euro), 
VAT excluded.

5. Rate of transportation cost to the 
Employer's Site and back for one TA:
EUR 7 500.00 (seven thousand and five 
hundred Euro), VAT excluded.

6. Value o f man-hour for off-site technical 
services: EUR 280.00 (two hundred and eighty 
Euro), VAT excluded.

1. Стойност на 1 човекоден от 8ч. за 
технически консултант при планови 
ремонти: 1 390,00 EUR (хиляда триста и 
деветдесет евро), без ДДС.

2. Стойност извънреден човекочас през 
работни дни: 280,00 EUR (двеста и 
осемдесет евро), без ДДС.

3. Стойност извънреден човекочас през 
почивни дни и празници: 280,00 EUR 
(двеста и осемдесет евро), без ДДС.

4. Стойност човекочас за аварийни 
ремонти: 280,00 EUR (двеста и осемдесет 
евро), без ДДС.

5. Еднократни разходи за транспорт до и от 
обекта на Възложителя за един технически 
консултант: 7 500,00 EUR (седем хиляди и 
петстотин евро), без ДДС.

6. Стойност човекочас за дистанционни 
технически услуги (от разстояние): 280,00 
EUR (двеста и осемдесет евро), без ДДС.

EMPLOYER / ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изп. директор/
Executive Director:

инж. Ж. Динчев/ 
eng, Zh. Dinchey^

CONTRACTOR / ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Пълномощник/
Signatory:

Андрю Причард/ 
Andrew Pritchard

Person in charge o f contract; /  f i t /  » f i t / /  
eng. G. Vasilev С / ч )
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Appendix No.3 
To Contract No........ ...

Приложение №3 
Към Договор N° .. ..........

Sample of form to inquire 
for availability of technical advisor, 

confirmation and request 
of schedule change

Образец на формуляр 
за запитване за наличието на технически 

консултант, потвърждение и искане 
за промяна на графика

• Enclosure: Sample o f form to inquire for 
availability o f technical advisor, confirmation 
and request o f schedule change -  1 sheet (an 
electronic table shall be filled in).

• Приложение: формуляр за запитване за 
наличието на технически консултант, 
потвърждение и искане за промяна на 
графика -  1 лист (попълва се електронна 
таблица).

EMPLOYER / ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изп. директор/
Executive Director:

инж. Ж. Динчев/ 
eng. Zh. Dinchev

CONTRACTOR / ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Пълномощник/
Signatory:

Андрю Причард/ 
Andrew Pritchard

Person in charge o f contract: /  y C   ̂ J . j J J  j
eng. G A $silev ------ / А х  д  ~  -■
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SAMPLE/ОБРАЗЕЦ
Form of the inquiry for availability of a TA, confirmation and change of schedule request

ТА PO format
Outage Starts:Ha4a*o на ремонта: DD.MM.YYYY

Outage Ends:KpaA на ремонта: DD.MM.YYYY

FWA FWA FWA FWA FWA

Type of TA/Вид ТК Type of TA/Вид ТК Type of ТА/В кд ТК Type of ТА/ВИД ТК Type of TA/Вид ТК

Note: ★ shows the day of departure and day of return of each TА/Забележка: Символът ж у к п в о  денят ка тръгаане II денят ка връщане на всеки техн.консултант
YYYY
година

ММ
месец

DD
ден

Day
Ден от седмицата

holiday / празник
Н j  1 holiday/празник

Total Days available at site/Общо дни на обекта 
Traveling Days/Дни за път
Grand Total Days/Общо дни за път и престой на обекта
Per Diem Rate/Тарифа за човекоден
Total man-day charge/Общз цена човекодни

Air Fare/Цена самолетни билети

Estimated cost for each ТА/Разчетма стойност за всеки ТК 
Grand Total/Общ* цена
Advance Payment/Авансово плащане 204
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M1ZWO

Mizuho Bank, Ltd.
5-5, Otemachi 1-chome, Chiyoda*ku. Tokyo 100-8176. Japan 
Phone: 03-3214-1111

Date: 24th July, 2019

Maritsa East 2 TPP EAD 
6265 Kovachevo, Stara Zagora District

Bulgaria

Bank Guarantee No. GE010000003346 
For Performance of Procurement Contract

We, Mizuho Bank, Ltd., having our seat and registered office at 1 -5-5 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 
100-8176 Japan, have been informed for a due signing Procurement Contract with subject “Provision 
of technical advisory services during major, minor and emergency overhauls undertaken by the 
Employer on turbines type TCDF 36” 177MW (at units № 1» 3 and 4), turbines type TCDF 225MW (at 
units № 5, 6, 7 and 8), generators type TAKS-2P-208700KVA (at units № 1 , 3  and 4), generator type 
TAKS-2P-194200KVA (at unit № 2) and control system, type TOSMAP-DynaStream™“ (hereinafter 
referred to as the Contract) based on a completed negotiated procedure with a prior call for participation 
under reg. No. 18034, to be signed between Maritsa East 2 TPP EAD, Kovachevo village (Employer 
and beneficent for the bank guarantee) and Toshiba International (Europe) Ltd., having their seat and 
registered office at Hill House, 1 Little New Street, London EC4A 3TR, UK / Contractor/.

With reference to the above, we Mizuho Bank, Ltd., undertake to pay you unconditionally and 
irrevocably any amount or amounts not exceeding the total of 60,000.00 EUR (EUR SIXTY 
THOUSAND ONLY), upon receipt of your demand for payment, duly signed and stamped, stating that 
the Contractor has partially or fully not performed his contractual obligations.

Your written demand has to be submitted to us through the intermediary of the head office of your 
service bank confirming that the signatures thereon are authentic and are legally binding upon you.

Our commitment regarding the guaranteed amount shall be reduced automatically by the amount of 
each payment made by us accordingly.

The present guarantee herewith is valid from 12th August, 2019 until 31st October, 2024 and expires in 
full and automatically in case by 16:00 hours of 31st October, 2024 your demand for payment presented 
as per above requirements have not been received with Mizuho Bank, Ltd. After that date our obligation 
under the present guarantee is no more valid irrespective of whether the original of the guarantee has 
been returned to the bank, or not.

The bank guarantee may be released before expiring of its validity only after returning the original of it 
to Mizuho Bank, Ltd.

Authorized Signature 
Ai Nakatfl (№322) 

Mizuho Bank, Ltd.
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