
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 

към Договор № 15980/06.08.2018 г. 

 

 Днес, 04.02.2019 г. в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото 

Допълнително споразумение № 2 към Договор № 15980/06.08.2018 г. с предмет „Реконструкция 

на технологична схема за захранване с вода на обдухващи апарати на КА-9÷12” между страните: 

 

1. „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД със седалище и адрес на управление:  с. Ковачево, 

общ, Раднево, обл. Стара Загора, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по 

вписванията с ЕИК 123531939, тел: 042 / 66 2214; 662003; факс: 042/662000, представлявано от 

инж. Живко Димитров Динчев - изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

 

И 

 2. „Редо К” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Милин камък” 

№ 14, тел. 0882/609060; факс: 032/660853; регистрирано в търговския регистър при Агенцията 

по вписванията с ЕИК 200784522, представлявано от Христо Георгиев Стоянов – управител, 

наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

Като взеха предвид следното: 

 

 Договорът е със срок за изпълнение 6 месеца от датата на сключването му, т.е. до 

06.02.2019г., и на обща стойност 190 200.00 лева без ДДС, съгласно обем дейности, описани в 

Приложение № 1. 

При изпълнение на договора не е възможно да се работи едновременно по цялата 

инсталация на всички котли поради технологична необходимост да се осигури работата на 

обдухващите апарати на котли КА-9,10,11,12. 

Първо започна работа по помпения възел на кота 22 на КА-9. След съгласуване с проектанта 

и завода производител се установи необходимост от замяна на част от предвиденото оборудване 

като вместо разширителен съд се достави и монтира предпазен клапан за двата помпени възела 

на КА 9 и 12. Горното налага промяна в Приложение № 1 към договора.  

Невъзможно е пускане на помпения възел на КА-9 в работа преди доставката и монтажа на 

новото оборудване. Извеждане на помпения възел на КА-12 в ремонт е възможно едва след пуск 

на помпения възел на КА-9, като първоначално при направа на новите фундаменти на помпите е 

необходимо изчакване от 20 дни за набиране на якост на бетона. 

Междувременно, при проверка на част от оставащите по проект тръбопроводи и колена се 

извърши металографски контрол при неработещо съоръжение и демонтирана топлинна изолация 

за установяване действителното състояние на метала на елементите от тръбопроводите. В 

резултат, се налага подмяна на част от тръбопроводите и колената с нови поради изтъняване на 

стената и наличие на корозия. 

В следствие на гореизложеното се налага промяна в Приложение № 1 на договора, като 

отпаднат доставки и дейности на обща стойност 14 822.00 лв. без ДДС, и се добавят заменящи 

доставки и допълнителен обем дейности на обща стойност 33 384.24 лв. без ДДС. Така общата 

стойност на договора следва да се увеличи с 18 562.24 лв. без ДДС, до общ размер 208 762.24 лв. 

без ДДС, или с 9.76% от стойността на договора.  

От друга страна, необходимо е допълнително време за доставка на новото оборудване и 

монтирането му. След това, е необходимо да се осигури достатъчно време за настройка на 

работата на оборудването и провеждане на 72-часови проби на системата. Поради горните 

обстоятелства е целесъобразно удължаване срока на договора с още 2 месеца. 

 

Налице са непредвидени обстоятелства по смисъла на чл.116, ал.1, т.6 от ЗОП, които не 

налагат промяна на цялостния характер на поръчката, не надвишават 10% от стойността на 

договора и не се надхвърля праговата стойност по чл. 20, ал. 1 от ЗОП. 

 



Предвид гореописаните обстоятелства, и на основание чл. 116, ал. 1 т. 6 от ЗОП. 

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

           

1. Общата стойност на договора, определена в Раздел II. Цени, фактуриране и начин 

на плащане се увеличава от 190 200.00 лв. без ДДС на 208 762.24 лв., /двеста и осем 

хиляди седемстотин шестдесет и два лв. и 24 ст./ без ДДС. 

 

2. Крайният срок за изпълнение на договора, определен в т. 1 на Раздел III. Срок и място 

за изпълнение на услугата се изменя на 8 месеца от датата на сключване на договора. 

 

3. В Приложение № 1 Обем, в раздел I Видове Ремонтни дейности т. 3 на стойност 

3 822.00лв. без ДДС се заличава, тъй като монтажът няма да бъде изпълнен. Добавя се 

допълнителен обем дейности за всяка от посочените точки, както следва: 

 

 

№     

по 

ред 

Наименование на ремонтната дейност Мярка 
Кол-

во 

Единична 

стойност  

Обща 

стойност. 

лв. лв 

 

т. 4 Монтаж на клапан предпазен 

(удароубивател) 

WW-2"-83Q-00-PB-Y-C40-ISO 40,  

DN50/PN40. Модел 83Q. 

 

бр. 2 390.00 780.00 

т. 23  

Монтаж на тръба стоманена безшевна 

ЕN10216 (DIN2448), St.37. ф133х5, вкл. 

двукратно грундиране и боядисване 

 

м 50 113.30 5 665.00 

т. 24  

Монтаж на тръба стоманена безшевна 

ЕN10216 (DIN2448), St.37. ф108х4, вкл. 

двукратно грундиране и боядисване 

 

м 60 98.28 5 896.80 

т. 25  

Монтаж на тръба стоманена безшевна 

ЕN10216 (DIN2448), St.37. ф89х4, вкл. 

двукратно грундиране и боядисване 

 

м 80 86.00 6 880.00 

т. 29  

Монтаж на коляно стоманено 

горещоизтеглено DIN2605, St.37. ф133 

 

бр. 8 136.00 1 088.00 

т. 30  

Монтаж на коляно стоманено 

горещоизтеглено DIN2605, St.37. ф108 

 

бр. 10 117.94 1 179.40 

т. 31  

Монтаж на коляно стоманено 

горещоизтеглено DIN2605, St.37. ф89 

 

бр. 9 110.56 995.04 

І. Видове ремонтни дейности.



4.  В Приложение № 1 Обем, раздел II Доставка на оборудване и материали т. 3, 

оборудването на стойност 11 000.00лв. без ДДС се заменя с ново, както следва: 

 

 

5. В раздел IV Гаранция за изпълнение е предвидено гаранцията за изпълнение на 

договора да обезпечава 5 % от стойността на договора за 12 месеца от гаранционния 

период. Изпълнителят се задължава да увеличи с 928 лв. стойността на представената 

от него застраховка за изпълнение на договора и да удължи валидността й до 

06.05.2020 г., или да представи друга такава по един от предвидените в ЗОП начини 

– парична сума, банкова гаранция или застраховка. Прилагат се правилата на IV 

Гаранция за изпълнение. 

 

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

 

 Настоящото споразумение се състави подписа в два еднообразни екземпляра – по един 

за всяка от страните и е неразделна част от Договора. 

 

           

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                              ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

Изп. Директор ….(П)….         Управител ….(П)…. 

 

           инж. Живко Динчев     Христо Стоянов  

                          

№ Наименование  на видовете работи м. ед. 

Кол

ичес

тво 

Ед. цена 

без ДДС 

Обща 

стойност 

без ДДС 

3. Клапан предпазен (удароубивател) 

WW-2"-83Q-00-PB-Y-C40-ISO 40,  

DN50/PN40. Модел 83Q. 

 

бр. 2 5 450.00 10 900.00 




