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ДОГОВОР 

 

                                                       №  15980 

 

Днес 06.08.2018г. се сключи настоящия договор за възлагане на 

обществена поръчка между: 

„ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, със седалище и адрес на управление: област 

Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, 

факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: 

www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по 

вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: 

BG22TTBB94001526680953, BIC: TTBBBG22, Сосиете Женерал 

Експресбанк АД, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев – 

Изпълнителен директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и  

„Редо - К“, ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 

„Милин камък“ №14 , тел. 0882609060, факс:032/660853 Регистрирано в 

търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по 

БУЛСТАТ:200784522, Ид № по ДДС:BG200784522; 

IBAN:BG52TEXI95451004680600 BIC:TEXIBGSF Банка: „Тексим Банк“ 

АД – град: Пловдив представлявано от Христо Георгиев Стоянов - 

Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. Предметът на настоящия договор  е „Реконструкция на технологична 

схема за захранване с вода на обдухващи апарати на КА-9÷12“ 

2. Неразделна част от договора е: 

2.1.Обем за „Реконструкция на технологична схема за захранване с вода на 

обдухващи апарати на КА-9÷12 – Приложение №1. 

2.2.Технически условия за изпълнение на „Реконструкция на технологична 

схема за захранване с вода на обдухващи апарати на КА-9÷12“ – 

Приложение №2. 

3. Настоящият договор е сключен в резултат на проведена процедура на 

договаряне  с предварителна покана за участие, рег.№ 18039. 
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II. ЦЕНА, ФАКТУРИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

1. Общата стойност на договора е 190 200.00 лв./словом сто и деветдесет 

хиляди и двеста лева без ДДС/. 

2.Предложената цена включва всички разходи за изпълнението на 

поръчката. 

3.Единичните цени на ремонтните дейности, оборудването и материалите 

са дадени в Приложение №1 към договора. 

4.Плащането се осъществява до 60 дни след представяне на: двустранно 

подписан приемо-предавателен протокол за извършени дейности ; 

фактура-оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и протокол за 

успешно проведени 72 часови проби. Срокът за плащане започва да тече от 

датата на последно представения документ. 

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

1. Срока за изпълнение на поръчката е  – 6 месеца от датата на сключване 

на договор.  

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Преди сключване на договора, Изпълнителят представя гаранция за 

изпълнение в една от формите определени чл.111, ал.5 на ЗОП /парична 

сума, банкова гаранция или застраховка/, която обезпечава изпълнението 

чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в размер на 9 510.00 

(девет хиляди петстотин и десет лева без ДДС) представляващи 5 % от 

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

се освобождава до 30 дни след изтичане на 12 месеца от гаранционния 

срок по договора и отправено писмено искане от страна на Изпълнителя до 

Възложителя. Тази гаранция се връща на Изпълнителя при добросъвестно 

изпълнение и липса на претенции от страна на Възложителя. Ако 

гаранцията е банкова, тя е със срок на валидност 19 месеца  от датата на 

сключване на договора. Ако гаранцията е застраховка се представя 

оригинална полица със срок на валидност 19 месеца от датата на 

сключване на договора. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

1. Възложителят има право да оказва текущ контрол при изпълнение на 

договора. Указанията на Възложителя в изпълнение на това му 

правомощие са задължителни за Изпълнителя, доколкото тези указания не 

излизат извън рамките на договора.    
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2. Възложителят е длъжен да заплати дължимите от него суми в сроковете и 

размерите, както е упоменато в раздел II. 

3. Възложителят е длъжен да предостави на Изпълнителя всички вътрешни 

документи (правилници и др.), техническа документация на съоръженията, 

както и работния проект необходим за изпълнението на договора. 

4. Възложителят е длъжен да определи лице или група от своя персонал, 

отговорен за решаването на всички въпроси, възникнали в процеса на 

работата. 

5. Възложителят е длъжен да организира приемането на извършеният 

ремонт. 

6. Възложителят има право да извършва проверка в хода на изпълнение на 

настоящия договор, без това да нарушава оперативната самостоятелност на 

Изпълнителя. 

7. Възложителят е длъжен да определи и съгласува с Изпълнителя местата 

за изхвърляне на отпадъците. Отпадъците се изхвърлят разделно. 

8. Възложителят има право да не приеме извършеният ремонт, в случай, че 

има забележки. 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

1. Да осъществява предмета на договора съгласно Работния проект 

предоставен от Възложителя, описаните дейности от Приложение №1, 

както и в съответствие с действащите на територията на Възложителя 

разпоредби. 

2. Да изпълни дейностите по предмета на договора на територията на 

Възложителя, а при невъзможност от извършване на място, да се 

извършват в специализиран сервиз на Изпълнителя. 

3.Да осигури поддържането и експлоатацията на подемно – транспортните 

средства и стационарното осветление на ремонтните площадки и 

изправното им предаване на Възложителя след завършване на ремонта. 

4. Да поддържа работните места и районите чисти от метални и неметални 

отпадъци, както и всекидневното им транспортиране до определените за 

това площадки. 

5.Да осигури специалистите, необходими за изпълнение задълженията си по 

настоящия договор.  
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6. Да не разгласява на трети лица каквато и да е информация за 

Възложителя станала му известна във връзка с изпълнението на 

настоящия договор, включително и след изпълнението или прекратяването 

му. 

7. Материалите и консумативите вложени при изпълнението на ремонта 

трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и да отговарят на 

БДС. 

8.Да спазва приетия Правилник за вътрешния трудов ред при изпълнение 

на ремонта на територията на Възложителя; Наредба №9/09.06.2004г за 

техническата експлоатация на електрически централи и мрежи; Правилник 

по БРНЕУЕЦ; Наредба № 81213-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите 

за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация. 

9. Изпълнителят е длъжен 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, 

раздел Профил на купувача, Вътрешни документи на Възложителя) и да 

изпълни изискванията им. 

10. Изпълнителят се задължава в еднодневен срок от подписване на 

договора да осъществи контакт с отговорника по договора и с негово 

съдействие да съгласува с компетентните лица на Възложителя от отдели 

„Сигурност и управление при кризи”, „Безопасност и здраве при работа”, 

„Технически контрол и качество” и „Екология”, както и РСПБЗН, 

необходимостта от представяне на документи за допускане до работа на 

територията на дружеството. Компетентните лица съгласуват подготвените 

от Изпълнителя документи и при липса на забележки подписват Протокол 

за проверка на документи за допускане до работа. 

11. 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.  

12. Изпълнителят е длъжен да уведоми възложителя за всякакви промени в 

предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 
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VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ 

1. Гаранционният срок  е 12 месеца и започва да тече след приемане на 

съоръжението от ремонт и завършване на 72 часовата проба. След 

завършване на ремонта се съставя и подписва приемо - предавателен 

протокол за обема на извършените работи, вложеното оборудване, 

материали и консумативи, на база на който се издава фактура. 

2. Изпълнителят гарантира, че доставеното и вложено от него оборудване е 

ново, неупотребявано, произведено от висококачествени материали, 

отговарящо на изискванията на стандартите за страната – производител и 

отраслови нормали от дадена област, както и на изискванията от 

документацията към обществената поръчка. 

3. Изпълнителят гарантира, че доставеното и вложен от него оборудване е 

минало всички етапи на заводски контрол на качеството на технологичния 

цикъл на производството им. 

4. Възложителят има право на рекламации за количествени несъответствия 

в момента на приемането на оборудването.  

5.  Възложителят има право на рекламации относно качеството на 

оборудването по време на гаранционния срок, като всички разходи, 

свързани с отстраняване на дефекти са за сметка на Изпълнителя. 

6. При поява на дефекти по време на гаранционния срок, се назначава 

двустранна комисия, която изготвя констативен протокол и се произнася за 

причините, породили дефектите и виновността за нанесените щети. Ако в 

тридневен срок от датата на уведомяване, Изпълнителят не изпрати свой 

представител за участие в комисията, Възложителят сам съставя протокола 

и той е задължителен за страните. При поправка на вложеното оборудване 

гаранционният срок не тече за времето на отстраняване на дефекта. 

7. При замяна на некачествено оборудване с ново гаранционният срок на 

доставеното и вложеното оборудване започва да тече от датата на  монтажа  

му. 

VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

1. Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на законната 

лихва за забава, върху неиздължената сума на ден при забава на плащания 

по договора, но не повече от 5 % от стойността на забавената сума. 

Максималният размер на дължимите от Възложителя на това основание 

неустойки за забава се ограничава до 5 % от стойността на договора. 



 

ТО/ММ/ММ  6 

 

2. При забава изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за 

забава върху стойността на забавеното изпълнение, но не повече от 5% от 

стойността на договора. 

3. При неточно изпълнение изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% 

от стойността на договора за всеки установен случай на неточно 

изпълнение.  

4. При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят 

дължи неустойка в размер на 20% от стойността на договора. 

5. При пълно неизпълнение или неточно изпълнение, Възложителят има 

право да изтегли гаранцията за изпълнение по Раздел IV от настоящия 

договор. 

6. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от 

правото и да търси обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи 

над размера на неустойката. 

7. Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може 

да бъде спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови 

действия или бездействия не налага предвидените в договора санкции и 

неустойки за определен от него период. 

8. Изпълнителят се съгласява да удовлетвори претенциите на Възложителя 

за плащане на неустойки, настъпили в резултата на негово неизпълнение 

произтичащо от настоящият договор. Възложителят се задължава при 

възникване на претенция да уведоми писмено Изпълнителя. Уведомлението 

трябва да бъде мотивирано по основание и размер. 

9. В случаите на т.8 от текущия Раздел, Възложителят извършва 

прихващане между двете насрещни вземания, които се погасяват до размера 

на по-малкото, като клаузата произвежда правно действие при условие, че 

между страните съществуват насрещни, еднородни, заместими и изискуеми 

вземания. 

IX. ФОРСМАЖОР 

1. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно 

неизпълнения на техните договорни задължения в случай, че 

невъзможността за изпълнение е следствие на събитие извън техния 

контрол, или в случай, че тези обстоятелства са упражнили непосредствено 

влияние върху изпълнението на този договор. В случай на възникване на 
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такива форсмажорни обстоятелства съответните срокове се удължават с 

времето на действие на тези обстоятелства.  

2. Всяка една от страните е длъжна да уведоми съответно другата страна за 

настъпването и прекратяването на форсмажорното събитие в 7 дневен срок 

от възникването и края на събитието, независимо от характера на 

събитието. Това уведомяване трябва да е потвърдено от Българската 

търговско-промишлена палата. В случая намира приложение чл. 306 от ТЗ. 

X. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 

1. Всички спорове породени от този Договор или отнасящи се до него, 

включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 

недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за 

попълване празноти в Договора или приспособяването му към 

нововъзникнали обстоятелства, ако не могат да бъдат решени между 

страните се решават от компетентния съд. 

ХI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

1. При наличие на “форсмажор”, или друго събитие, двете страни могат да 

се споразумеят за прекратяване на договора. 

2. Възложителят може да прекрати договора с едностранно 7-дневно 

писмено предизвестие, както и в следните случаи: 

2.1. На основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

3. Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие на 

основание чл. 73, т.1 от ППЗОП. 

ХII. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1. За всички неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на 

Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, и действащите 

нормативни документи. 

2. По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящия договор 

(включително за връщане на гаранцията за изпълнение), Изпълнителят се 

обръща към отговорника на договора, указан по-долу. 

3. Двете договарящи се страни се задължават да се информират взаимно за 

всички промени, касаещи дружествата и тяхната дейност. 

4. Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по 

един за всяка страна, при спазване на общите изисквания на Търговския 
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закон, Закона за задълженията и договорите и на Закона за обществените 

поръчки. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                          

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

          инж. Ж. Динчев                     Х. Стоянов        
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              Приложение №1  

Към договор №15980 

 

Обем за „Реконструкция на технологична схема за захранване с вода 

на обдухващи апарати на КА-9÷12” 

 

I.Видове ремонтни дейности. 

№ Наименование  на видовете работи м. ед. 
Колич

ество 

Ед. цена 

без ДДС 

Обща 

стойност 

без ДДС 

1 

Монтаж на многостъпална, хоризонтална 

центробежна помпа с дебит 30м3/ч, 

напор 300м.вод.ст. и ел. мощност 

45kW/400V. Фабрично монтирана на 

метална инсталационна рама. Габаритни 

размери В/Ш/Д 1900/840/630мм. Тегло: 

680кг. Степен на защита IP55. Корпус: 

EN-GJL-250. Работни колела: EN-GJL-

200. Вал: 1.4028. Смукателен фланец 

DN65/PN16. Нагнетателен фланец 

DN50/PN40 

бр. 4 600.00 2400.00 

2 

Монтаж на центробежна 

крайнозасмукваща помпа с дебит 60м3/ч, 

напор 60м.вод.ст. и ел. мощност 

15kW/400V. Фабрично монтирана на 

метална инсталационна рама. Габаритни 

размери В/Ш/Д 1185/450/460мм. Тегло: 

230кг. Степен на защита IP55. Корпус: 

EN-GJL-250. Работни колела: EN-GJL-

250. Вал: X20Cr13. Смукателен фланец 

DN65/PN16. Нагнетателен фланец 

DN50/PN16 

бр. 2 464.00 928.00 

3 

Монтаж на мембранен разширителен съд 

с пълен обем 2000л. PN40. Височина 

2450мм. Диаметър 1100мм. 

Присъединителен фланец DN50/PN40. 

Фабрично монтиран манометър и вентил 

за напомпване с въздух. Материал на 

корпуса: S355J2+N (или аналог). 

Антикорозионна обработка и епоксидно 

прахово покритие. Тегло празен 900кг. 

Максимално оперативно тегло 2100кг. 

бр. 2 1911.00 3822.00 



 

ТО/ММ/ММ  10 

 

№ Наименование  на видовете работи м. ед. 
Колич

ество 

Ед. цена 

без ДДС 

Обща 

стойност 

без ДДС 

4 

Монтаж и настройка на вентил за 

поддържане на постоянно налягане на 

входа, с функция на облекчителен 

вентил. Мембранно задвижван с 

хидравлично управление. DN50/PN40. За 

монтаж на отклонение от основния 

тръбопровод (на рециркулационна 

линия). Окомплектован с пилотно 

устройство, сферични вентили, филтри, 

бленди и импулсни линии. Изработен от 

материал устойчив на кавитационни 

въздействия. 

бр. 2 390.00 780.00 

5 

Монтаж на стоманен шибърен вентил на 

фланци.DN125, PN16. Материал на 

корпуса Р250 GH (или аналог) 

бр. 2 94.00 188.00 

6 

Монтаж на стоманен шибърен вентил на 

фланци.DN100, PN16. Материал на 

корпуса Р250 GH (или аналог) 

бр. 2 94.00 188.00 

7 

Монтаж на стоманен шибърен вентил на 

фланци.DN80, PN40. Материал на 

корпуса Р250 GH (или аналог) 

бр. 6 63.00 378.00 

8 

Монтаж на стоманен шибърен вентил на 

фланци.DN80, PN16. Материал на 

корпуса Р250 GH (или аналог) 

бр. 6 63.00 378.00 

9 

Доставка и монтаж на стоманен шибърен 

вентил на фланци.DN50, PN40. Материал 

на корпуса Р250 GH (или аналог) 
бр. 5 46.00 230.00 

10 
Монтаж на вентил сферичен на заварка 

DN15, PN40 

бр. 

2 
41.00 82.00 

11 
Монтаж на вентил сферичен, резбови 

1/2"MF, PN40 

бр. 

2 
44.00 88.00 

12 
Монтаж на вентил сферичен, резбови 

1/2"MF, PN16 

бр. 

8 
44.00 352.00 

13 

Монтаж на стоманен ''Y'' филтър за вода. 

DN125, PN16. Филтърен елемент от 

неръждаема стомана. С дренажна пробка 

1/2"F 

бр. 2 94.00 188.00 

14 

Монтаж на стоманен ''Y'' филтър за вода. 

DN80, PN16. Филтърен елемент от 

неръждаема стомана. С дренажна пробка 

1/2"F 

бр. 4 63.00 252.00 
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№ Наименование  на видовете работи м. ед. 
Колич

ество 

Ед. цена 

без ДДС 

Обща 

стойност 

без ДДС 

15 

Монтаж на стоманен ''Y'' филтър за вода. 

DN50, PN40. Филтърен елемент от 

неръждаема стомана. С дренажна пробка 

1/2"F 

бр. 2 46.00 92.00 

16 

Монтаж на възвратна клапа за монтаж 

между фланци. DN100, PN16. Материал 

на корпус и затвор: чугун EN-JL1040. 

Уплътнение: EPDM 

бр. 2 94.00 188.00 

17 

Монтаж на възвратна клапа за монтаж 

между фланци. DN80, PN40. Материал на 

корпус и затвор: чугун EN-JL1040. 

Уплътнение: EPDM 

бр. 4 63.00 252.00 

18 

Монтаж на предпазно-преливен клапан. 

3/4"F. Налягане на отваряне 2,8-3MPa. 

Материал: месинг 

бр. 2 46.00 92.00 

19 
Монтаж на манометър радиален за вода, 

ф100, 0-4МРа 
бр. 4 27.00 108.00 

20 
Монтаж на манометър радиален за вода, 

ф100, 0-1МРа 
бр. 2 27.00 54.00 

21 

Монтаж на вентил трипътен за 

манометър 1/2", с контролен фланец 

40мм. PN40 

бр. 4 46.00 184.00 

22 

Монтаж на вентил трипътен за 

манометър 1/2", с контролен фланец 

40мм. PN16 

бр. 2 46.00 92.00 

23 

Монтаж на тръба стоманена безшевна 

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

двукратно грундиране и боядисване 

м. 2 113.30 226.60 

24 

Монтаж на тръба стоманена безшевна 

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

двукратно грундиране и боядисване 

м. 45 98.28 4422.60 

25 

Монтаж на тръба стоманена безшевна 

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

двукратно грундиране и боядисване 

м. 265 86.00 22790.00 

26 

Монтаж на тръба стоманена безшевна 

ЕN10216 (DIN2448), St.37. ф57х4, вкл. 

двукратно грундиране и боядисване 

м. 335 79.17 26521.95 
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№ Наименование  на видовете работи м. ед. 
Колич

ество 

Ед. цена 

без ДДС 

Обща 

стойност 

без ДДС 

27 

Монтаж на тръба стоманена безшевна 

ЕN10216 (DIN2448), St.37. ф26.8х2.6, вкл. 

двукратно грундиране и боядисване 

м. 5 39.58 197.90 

28 

Монтаж на тръба стоманена безшевна 

ЕN10216 (DIN2448), St.37. ф21х2.5, вкл. 

двукратно грундиране и боядисване 

м. 4 39.58 158.32 

29 
Монтаж на коляно стоманено 

горещоизтеглено DIN2605, St.37. ф133 
бр. 6 136.00 816.00 

30 
Монтаж на коляно стоманено 

горещоизтеглено DIN2605, St.37. ф108 
бр. 13 117.94 1533.22 

31 
Монтаж на коляно стоманено 

горещоизтеглено DIN2605, St.37. ф89 
бр. 34 110.56 3759.04 

32 
Монтаж на коляно стоманено 

горещоизтеглено DIN2605, St.37. ф57 
бр. 46 86.00 3956.00 

33 

Монтаж на коляно стоманено 

горещоизтеглено DIN2605, St.37. 

ф26.9x2.6 

бр. 2 54.60 109.20 

34 Монтаж на тройник стоманен, St.37. ф133 бр. 1 364.45 364.45 

35 Монтаж на тройник стоманен, St.37. ф108 бр. 2 364.45 728.90 

36 Монтаж на тройник стоманен, St.37. ф89 бр. 11 227.95 2507.45 

37 Монтаж на тройник стоманен, St.37. ф57 бр. 1 227.95 227.95 

38 

Монтаж на шийков фланец, стоманен 

DN125, PN16, в комплект с гумен 

уплътнител и елементи за монтаж 

(болтове, гайки, шайби и др.) 

бр. 4 128.31 513.24 

39 

Монтаж на шийков фланец, стоманен 

DN100, PN16, в комплект с гумен 

уплътнител и елементи за монтаж 

(болтове, гайки, шайби и др.) 

бр. 8 116.02 928.16 

40 

Монтаж на шийков фланец, стоманен 

DN80, PN40, в комплект с гумен 

уплътнител и елементи за монтаж 

(болтове, гайки, шайби и др.) 

бр. 20 91.45 1829.00 
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№ Наименование  на видовете работи м. ед. 
Колич

ество 

Ед. цена 

без ДДС 

Обща 

стойност 

без ДДС 

41 

Монтаж на шийков фланец, стоманен 

DN80, PN16, в комплект с гумен 

уплътнител и елементи за монтаж 

(болтове, гайки, шайби и др.) 

бр. 12 91.45 1097.40 

42 

Монтаж на шийков фланец, стоманен 

DN65, PN16, в комплект с гумен 

уплътнител и елементи за монтаж 

(болтове, гайки, шайби и др.) 

бр. 6 77.80 466.80 

43 

Монтаж на шийков фланец, стоманен 

DN50, PN40, в комплект с гумен 

уплътнител и елементи за монтаж 

(болтове, гайки, шайби и др.) 

бр. 18 70.98 1277.64 

44 

Монтаж на шийков фланец, стоманен 

DN50, PN16, в комплект с гумен 

уплътнител и елементи за монтаж 

(болтове, гайки, шайби и др.) 

бр. 2 70.98 141.96 

45 
Монтаж на преход стоманен 

концентричен ф133/ф76 
бр. 2 99.64 199.28 

46 
Монтаж на преход стоманен 

концентричен ф108/ф89 
бр. 2 92.82 185.64 

47 
Монтаж на преход стоманен 

концентричен ф108/ф57 
бр. 2 86.00 172.00 

48 
Монтаж на преход стоманен 

концентричен ф89/ф76 
бр. 4 81.90 327.60 

49 
Монтаж на щуцер стоманен, заваряем 

3/4"М 
бр. 2 40.95 81.90 

50 Промивка на тръбопровод ф133х5 м. 2 1.30 2.60 

51 Промивка на тръбопровод ф108х4 м. 45 1.30 58.50 

52 Промивка на тръбопровод ф89х4 м. 265 1.30 344.50 

53 Промивка на тръбопровод ф57х4 м. 335 1.30 435.50 

54 Хидравлично изпитване на тръбопроводи м. 647 1.30 841.10 

55 
Монтаж на метални констукции за 

укрепване на тръбопроводи 
кг. 720 6.82 4910.40 

56 
Пуск и наладка на помпен възел (с по два 

броя помпи) 
бр. 3 117.00 351.00 

57 

Демонтаж и пренасяне до склад за 

излязло от експлоатация оборудване на 

многостъпална центробежна помпа с 

метална монтажна рама. Тегло: 720кг. 

Местоположение: кота +22.00 

бр. 4 300.30 1201.20 
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№ Наименование  на видовете работи м. ед. 
Колич

ество 

Ед. цена 

без ДДС 

Обща 

стойност 

без ДДС 

58 

Демонтаж и пренасяне до склад за 

излязло от експлоатация оборудване на 

центробежна помпа с метална монтажна 

рама. Тегло: 87кг. Местоположение: кота 

-4.00 

бр. 2 232.05 464.10 

59 

Демонтаж и пренасяне до склад за 

излязло от експлоатация оборудване на 

стоманени тръбопроводи с диаметър до 

ф133. Местоположение: кота -4.00 и кота 

+22.00 

кг. 590 4.09 2413.10 

60 

Демонтаж и пренасяне до склад за 

излязло от експлоатация оборудване на 

стоманена тръбна арматура с размер до 

DN125. Местоположение: кота -4.00 и 

кота +22.00 

кг. 320 4.09 1308.80 

II.Доставка на оборудване и материали по спецификацията от проекта. 

1 

Многостъпална, хоризонтална 

центробежна помпа с дебит 30м3/ч, 

напор 300м.вод.ст. и ел. мощност 

45kW/400V. Фабрично монтирана на 

метална инсталационна рама. Габаритни 

размери В/Ш/Д 1900/840/630мм. Тегло: 

680кг. Степен на защита IP55. К 

бр. 4 8750.00 35000.00 

2 

Центробежна крайнозасмукваща помпа с 

дебит 60м3/ч, напор 60м.вод.ст. и ел. 

мощност 15kW/400V. Фабрично 

монтирана на метална инсталационна 

рама. Габаритни размери В/Ш/Д 

1185/450/460мм. Тегло: 230кг. Степен на 

защита IP55. Корпус: EN-GJ 

бр. 2 5000.00 10000.00 

3 

Мембранен разширителен съд с пълен 

обем 2000л. PN40. Височина 2450мм. 

Диаметър 1100мм. Присъединителен 

фланец DN50/PN40. Фабрично монтиран 

манометър и вентил за напомпване с 

въздух. Материал на корпуса: S355J2+N 

(или аналог). 

бр. 2 5500.00 11000.00 
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№ Наименование  на видовете работи м. ед. 
Колич

ество 

Ед. цена 

без ДДС 

Обща 

стойност 

без ДДС 

4 

Вентил за поддържане на постоянно 

налягане на входа, с функция на 

облекчителен вентил. Мембранно 

завижван с хидравлично управление. 

DN50/PN40. За монтаж на отклонение от 

основния тръбопровод (на 

рециркулационна линия).  

бр. 2 2600.00 5200.00 

5 

Стоманен шибърен вентил на 

фланци.DN125, PN16. Материал на 

корпуса Р250 GH (или аналог) 

бр. 2 880.00 1760.00 

6 

Стоманен шибърен вентил на 

фланци.DN100, PN16. Материал на 

корпуса Р250 GH (или аналог) 

бр. 2 590.00 1180.00 

7 

Стоманен шибърен вентил на 

фланци.DN80, PN40. Материал на 

корпуса Р250 GH (или аналог) 

бр. 6 450.00 2700.00 

8 

Стоманен шибърен вентил на 

фланци.DN80, PN16. Материал на 

корпуса Р250 GH (или аналог) 
бр. 6 460.00 2760.00 

9 

Стоманен шибърен вентил на 

фланци.DN50, PN40. Материал на 

корпуса Р250 GH (или аналог) 

бр. 5 250.00 1250.00 

10 Вентил сферичен на заварка DN15, PN40 бр. 2 10.00 20.00 

11 Вентил сферичен, резбови 1/2"MF, PN40 бр. 2 10.00 20.00 

12 Вентил сферичен, резбови 1/2"MF, PN16 бр. 8 2.50 20.00 

13 

Стоманен ''Y'' филтър за вода. DN125, 

PN16. Филтърен елемент от неръждаема 

стомана. С дренажна пробка 1/2"F 
бр. 2 420.00 840.00 

14 

Стоманен ''Y'' филтър за вода. DN80, 

PN16. Филтърен елемент от неръждаема 

стомана. С дренажна пробка 1/2"F 
бр. 4 200.00 800.00 

15 

Стоманен ''Y'' филтър за вода. DN50, 

PN40. Филтърен елемент от неръждаема 

стомана. С дренажна пробка 1/2"F 
бр. 2 340.00 680.00 
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№ Наименование  на видовете работи м. ед. 
Колич

ество 

Ед. цена 

без ДДС 

Обща 

стойност 

без ДДС 

16 

Възвратна клапа за монтаж между 

фланци. DN100, PN16. Материал на 

корпус и затвор: чугун EN-JL1040. 

Уплътнение: EPDM 

бр. 2 650.00 1300.00 

17 

Възвратна клапа за монтаж между 

фланци. DN80, PN40. Материал на 

корпус и затвор: чугун EN-JL1040. 

Уплътнение: EPDM 

бр. 4 275.00 1100.00 

18 

Предпазно-преливен клапан. 3/4"F. 

Налягане на отваряне 2,8-3MPa. 

Материал: месинг 

бр. 2 15.00 30.00 

19 
Манометър радиален за вода, ф100, 0-

4МРа 
бр. 4 62.50 250.00 

20 
Манометър радиален за вода, ф100, 0-

1МРа 
бр. 2 125.00 250.00 

21 
Вентил трипътен за манометър 1/2", с 

контролен фланец 40мм. PN40 бр. 4 35.00 140.00 

22 
Вентил трипътен за манометър 1/2", с 

контролен фланец 40мм. PN16 бр. 2 35.00 70.00 

23 

Тръба стоманена безшевна ЕN10216 

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

грундиране и боядисване 

м. 2 23.67 47.34 

24 

Тръба стоманена безшевна ЕN10216 

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

грундиране и боядисване 

м. 45 15.39 692.55 

25 

Тръба стоманена безшевна ЕN10216 

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

грундиране и боядисване 

м. 265 12.57 3331.05 

26 

Тръба стоманена безшевна ЕN10216 

(DIN2448), St.37. ф57х4, вкл. двукратно 

грундиране и боядисване 

м. 335 7.85 2629.75 

27 

Тръба стоманена безшевна ЕN10216 

(DIN2448), St.37. ф26.8х2.6, вкл. 

двукратно грундиране и боядисване 

м. 5 2.36 11.80 

28 

Тръба стоманена безшевна ЕN10216 

(DIN2448), St.37. ф21х2.5, вкл. двукратно 

грундиране и боядисване 

м. 4 1.95 7.80 

29 
Коляно стоманено горещоизтеглено 

DIN2605, St.37. ф133 бр. 6 23.28 139.68 
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№ Наименование  на видовете работи м. ед. 
Колич

ество 

Ед. цена 

без ДДС 

Обща 

стойност 

без ДДС 

30 
Коляно стоманено горещоизтеглено 

DIN2605, St.37. ф108 бр. 13 13.15 170.95 

31 
Коляно стоманено горещоизтеглено 

DIN2605, St.37. ф89 
бр. 34 8.02 272.68 

32 
Коляно стоманено горещоизтеглено 

DIN2605, St.37. ф57 
бр. 46 3.62 166.52 

33 
Коляно стоманено горещоизтеглено 

DIN2605, St.37. ф26.9x2.6 бр. 2 2.04 4.08 

34 Тройник стоманен, St.37. ф133 бр. 1 150.00 150.00 

35 Тройник стоманен, St.37. ф108 бр. 2 150.00 300.00 

36 Тройник стоманен, St.37. ф89 бр. 11 55.00 605.00 

37 Тройник стоманен, St.37. ф57 бр. 1 44.01 44.01 

38 

Шийков фланец, стоманен DN125, PN16, 

в комплект с гумен уплътнител и 

елементи за монтаж (болтове, гайки, 

шайби и др.) 

бр. 4 47.60 190.40 

39 

Шийков фланец, стоманен DN100, PN16, 

в комплект с гумен уплътнител и 

елементи за монтаж (болтове, гайки, 

шайби и др.) 

бр. 8 35.10 280.80 

40 

Шийков фланец, стоманен DN80, PN40, в 

комплект с гумен уплътнител и елементи 

за монтаж (болтове, гайки, шайби и др.) 
бр. 20 45.00 900.00 

41 

Шийков фланец, стоманен DN80, PN16, в 

комплект с гумен уплътнител и елементи 

за монтаж (болтове, гайки, шайби и др.) 
бр. 12 30.73 368.76 

42 

Шийков фланец, стоманен DN65, PN16, в 

комплект с гумен уплътнител и елементи 

за монтаж (болтове, гайки, шайби и др.) 
бр. 6 28.15 168.90 

43 

Шийков фланец, стоманен DN50, PN40, в 

комплект с гумен уплътнител и елементи 

за монтаж (болтове, гайки, шайби и др.) 
бр. 18 30.00 540.00 

44 

Шийков фланец, стоманен DN50, PN16, в 

комплект с гумен уплътнител и елементи 

за монтаж (болтове, гайки, шайби и др.) 
бр. 2 20.47 40.94 

45 Преход стоманен концентричен ф133/ф76 бр. 2 100.00 200.00 
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№ Наименование  на видовете работи м. ед. 
Колич

ество 

Ед. цена 

без ДДС 

Обща 

стойност 

без ДДС 

46 Преход стоманен концентричен ф108/ф89 бр. 2 96.00 192.00 

47 Преход стоманен концентричен ф108/ф57 бр. 2 92.00 184.00 

48 Преход стоманен концентричен ф89/ф76 бр. 4 26.00 104.00 

49 Щуцер стоманен, заваряем 3/4"М бр. 2 10.00 20.00 

Спецификация на метални констукции за 

укрепване на тръбопроводи 
кг. 720 4.00 2880.00 

1   1бр. опора ОП-1, състояща се от:       

1.1 
Стоманен ''L'' профил (винкел) 50х50х5. 

Материал S235JR, съгласно EN10025 м. 0.4 - - 

1.2 

'U'' болт М8, D=58мм., H=80мм., съгласно 

DIN3570. В комплект с 2бр.гайки М8 и 

2бр. Шайби 

бр. 1 - - 

1.3 Анкер, сегментен М8х60 бр. 2 - - 

2   2бр. опора ОП-2, състоящи се от:     - - 

2.1 
Стоманен квадратен профил 50х50х3. 

Материал S235JRН, съгласно DIN2395 м. 1 - - 

2.1 
Стоманена шина 120х120х4. Материал 

S235JRН, съгласно EN10204 м. 0.25 - - 

2.3 Анкер, сегментен М8х60 бр. 8 - - 

2.4 Заваръчни електроди тип: Е42 5В42Н5 кг. 0.2 - - 

3  3бр. опори ОП-3, състоящи се от:     - - 

3.1 
Стоманен ''П'' профил (швелер) 80х40х3. 

Материал S235JR, съгласно EN10204 м. 0.3 - - 

3.2 Заваръчни електроди тип: Е42 5В42Н5 кг. 0.2 - - 

4   53бр. опори ОП-4, състоящи се от:     - - 

4.1 
Стоманен ''П'' профил (швелер) 60х30х2. 

Материал S235JR, съгласно EN10204 м. 6 - - 

4.2 Заваръчни електроди тип: Е42 5В42Н5 кг. 4 - - 

5  60бр. опори ОП-5, състоящи се от:     - - 

5.1 
Стоманен ''П'' профил (швелер) 40х30х2. 

Материал S235JR, съгласно EN10204 м. 7 - - 

5.2 Заваръчни електроди тип: Е42 5В42Н5 кг. 4 - - 

6   5бр. опори ОП-5, състоящи се от:     - - 
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№ Наименование  на видовете работи м. ед. 
Колич

ество 

Ед. цена 

без ДДС 

Обща 

стойност 

без ДДС 

6.1 
Стоманен ''П'' профил (швелер) 80х40х3. 

Материал S235JR, съгласно EN10204 м. 0.6 - - 

6.2 
Стоманена скоба ф101-110мм., с гумен 

уплътнител EPDM бр. 5 - - 

6.3 Заваръчни електроди тип: Е42 5В42Н5 кг. 0.3 - - 

7   1бр. опора ОП-7, състояща се от:     - - 

7.1 
Стоманен ''П'' профил (швелер) 80х40х3. 

Материал S235JR, съгласно EN10204 м. 0.1 - - 

7.2 Заваръчни електроди тип: Е42 5В42Н5 кг. 0.1 - - 

8   5бр. опори ОП-8, състоящи се от:     - - 

8.1 
Стоманен ''П'' профил (швелер) 40х30х2. 

Материал S235JR, съгласно EN10204 м. 0.6 - - 

8.2 
Стоманена скоба ф52-59мм., с гумен 

уплътнител EPDM 
бр. 5 - - 

8.3 Заваръчни електроди тип: Е42 5В42Н5 кг. 0.3 - - 

9   8бр. опори ОП-9, състоящи се от:     - - 

9.1 
Стоманен квадратен профил 50х50х3. 

Материал S235JRН, съгласно DIN2395 м. 4 - - 

9.2 
Стоманена шина 120х120х4. Материал 

S235JRН, съгласно EN10204 м. 1.5 - - 

9.3 

'U'' болт М8, D=89мм., H=120мм., 

съгласно DIN3570. В комплект с 

2бр.гайки М8 и 2бр. Шайби 

бр. 8 - - 

9.4 Анкер, сегментен М8х60 бр. 32 - - 

10   2бр. опори ОП-10, състоящи се от:     - - 

10 
Стоманен квадратен профил 30х30х2. 

Материал S235JRН, съгласно DIN2395 м. 1 - - 

10 
Стоманена шина 120х120х4. Материал 

S235JRН, съгласно EN10204 м. 0.25 - - 

10 

'U'' болт М8, D=58мм., H=80мм., съгласно 

DIN3570. В комплект с 2бр.гайки М8 и 

2бр. Шайби 

бр. 2 - - 

10 Анкер, сегментен М8х60 бр. 8 - - 

11   1бр. опор1 ОП-11, състоящ1 се от:     - - 
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11 
Стоманен ''П'' профил (швелер) 40х30х2. 

Материал S235JR, съгласно EN10204 м. 0.1 - - 

11 Заваръчни електроди тип: Е42 5В42Н5 кг. 0.1 - - 

                                                                                          Общо без ДДС:190200.00 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                      ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                          

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

          инж. Ж. Динчев               Х. Стоянов 
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                   Приложение №2 

     Към договор №15980 

 

ТЕХНИЧЕСКИ  УСЛОВИЯ 

за извършване на реконструкция на технологична схема за 

 захранване с  вода на обдухващи апарати на КА-9÷12 

 

1. Реконструкцията на технологичната схема за захранване с  вода на обдухващи 

апарати на КА-9÷12 да се извърши съгласно обема дейности даден в Приложение 1 и 

работен проект от фирма „Енерджиплан” ЕООД, гр. София. 

2. Доставеното оборудване трябва да бъде ново, неупотребявано, с параметри 

отговарящи на изискванията на проекта и придружено с необходимите документи.  

3. Доставените и използвани материали и консумативи трябва да отговарят на 

БДС и да имат сертификат за качество.   

4. Изпълнителят е длъжен да осигури поддържането и експлоатацията на 

подемно-транспортните средства и стационарното осветление на ремонтните площадки 

и изправното им предаване на Възложителя след завършване на ремонта. 

5. Изпълнителят е длъжен да поддържа работните места и районите чисти от 

метални и неметални отпадъци, както и всекидневното им транспортиране до 

определените за това площадки.  

6. Изисквани документи за изпълнение и приемане на услугата: 

 Комплект документи за започване на работа 

 Протокол за предаване на обект за извършване на ремонт 

 Протокол за предаване на временно ползване от външен 

изпълнител на повдигателни съоръжения 

 Акт №1 за извършени и приети ремонтни работи 

 Акт №3 за проведено хидростатично изпитване на якост 

 Протокол за приемане на ОСС 

 Протокол за дефектов ка на арматура 

 Край на ремонта с предоставяне на Акт за завършена работа  

 Протокол за приемане на чистота на райони 

 Протокол за приемане на стълби, площадки и парапети  

 Протокол за приемане на обект след извършване на ремонт 

 Приемо предавателен протокол за окончателно извършен обем 

 Сертификати за качество на вложените материали 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                      ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                          

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

          инж. Ж. Динчев               Х. Стоянов 

 

     

 


	ТЕХНИЧЕСКИ  УСЛОВИЯ



