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ДОГОВОР 

 

№  16051 

 

Днес 25.09.2018г. 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  

„Техноинженеринг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара 

Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов №89, ет.3, офис 3, тел. 042/966069, факс: 

042/966656 Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; 

ЕИК по БУЛСТАТ: BG123759274, Ид № по ДДС: 123759274; 

IBAN:BG82UNCR70001522100187 BIC:UNCRBGSF Банка: „УниКредит 

Булбанк“ АД– град /клон/офис: Стара Загора представлявано от Илиан 

Борисов Марков - Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. Предметът на настоящия договор  е „Услуги свързани с извършване на 

средни ремонтни дейности по основни и спомагателни съоръжения в цех 

СОИ бл.1-4“ 

2. Неразделна част от договора са: Приложение №1 – типове ремонтни 

дейности по съоръжения и Приложение №2 – технически условия за 

изпълнение. 

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

договаряне  с предварителна покана за участие, рег.№ 18060. 
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II. ФАКТУРИРАНЕ, ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

1. Общата стойност на договора е до 490 000.00 лв. словом (четиристотин и 

деветдесет хиляди лева), без ДДС. 

2.Предложената цена включва всички разходи за изпълнението на поръчката. 

3.Единичните цени на ремонтните дейности по съоръжения са дадени в 

Приложение №1 към договора. 

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

подписан приемо-предавателен протокол за извършена услуга ; фактура-

оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС. Срокът за плащане започва да 

тече от датата на последно представения документ 

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

1. Срока за изпълнение на поръчката е  – четири години от датата на 

сключване на договора или до изчерпване на общата му стойност от 

490 000.00 (четиристотин и деветдесет хиляди лева), което от двете събития 

настъпи по рано. Възлагането на отделните дейности ще се извършва с 

Протокол с определен обем работи и срокове за изпълнение. 

IV. ГАРАНЦИЯ И ПРИЕМАНЕ 

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 24 500.00 (двадесет и 

четири хиляди и петстотин лева) 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 на последно 

изпълнените дейности 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 61 месеца  от датата на 

сключване на договора. Ако гаранцията е застраховка се представя 

оригинална полица със срок на валидност 61 месеца от датата на сключване 

на договора 

2. Гаранционният срок на извършените дейности е 12 месеца от извършване 

на услугата. 

3.Приемането на извършените дейности става след двустранен оглед и 

подписване на приемо - предавателен протокол за обема на извършените 
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работи, вложените материали и консумативи, на база на който се издава 

фактура. 

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.    

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 осигури следните материали и помощни 

средства за изпълнението на договора: 

- Ламарина -  S235JRG2 – всички необходими дебелини и количества. 

- Ламарина -  S235J0 – всички необходими дебелини и количества 

- Ламарина -  UNS S31603– всички необходими дебелини и количества 

- Тръби – St37- всички размери с необходимите дебелини и количества 

- Електроди за заваряване на материал S235JRG2 / S235J0 

- Електроди за заваряване на материал UNS S31603 

- Електроди за заваряване на материал X2CrNiMo17-12-2 

- Лак – гласфлейк + втвърдител 

4. Възложителят е длъжен да предостави на Изпълнителя всички вътрешни 

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

изпълнението на договора. 

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

отговорен за решаването на всички въпроси, възникнали в процеса на 

работата. 

6. Възложителят е длъжен да организира приемането на извършеният ремонт. 

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

настоящия договор, без това да нарушава оперативната самостоятелност на 

Изпълнителя. 

8. Възложителят е длъжен да определи и съгласува с Изпълнителя местата за 

изхвърляне на отпадъците. Отпадъците се изхвърлят разделно. 
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9. 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, описаните дейности от 

Приложение №1 както и в съответствие с действащите на територията на 

Възложителя разпоредби. 

2.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. 

3. Да осигури необходимите материали (с изключение на тези осигурени от 

Възложителя описани в Раздел V, т. 4 на договора   ), технически средства, 

машини, повдигателни съоръжения и алпийско оборудване са задължение на 

Изпълнителя, както и самото демонтиране и монтиране. 

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 транспортните и повдигателни съоръжения, необходими за 

транспортиране на части и материали от складовите стопанства до работните 

площадки.  

6. Да определи техническо лице , отговорно за изпълнението на настоящия 

договор.  

7. Да представи списък на ръководен персонал, който ще контактува с 

отговорника по договора за решаване на възникнали проблеми по време на 

работа и ще одефектова съоръженията съвместно с него. Същият да има 

право да подписва двустранни  протоколи за извършени обем ремонтни 

дейности по съоръженията. 

8. 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. 

9.Да бъде на разположение ежедневно 24 часа в денонощието от датата на 

сключване на договора до неговото приключване. Време за реакция до 2 ч. 

след уведомяване по телефон.  

10. Изпълнението на услугата трябва да бъде предварително съгласувана по 

телефон, факс или Е-mail с Възложителя за осигуряване на материали и 

достъп до съоръженията 
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11.Качеството на извършената ремонтна дейност  се определя като се 

изхожда от изискванията на 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. 

12.Изпълнителят да спазва изискванията при ползването на техники за достъп 

– Наредба 7/2004 – „Минимални изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд на работните места и при ползване на работното 

оборудване”. 

13. Изпълнителя да спазва изискванията на Наредба 3/2001 – „Минималните 

изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при 

използване на лични предпазни средства на работното място”. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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.  

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

предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 

18. Изпълнителят при изпълнението на договора за обществени поръчки е 

длъжен да спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с 
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опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 

колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, 

социално и трудово право съгласно приложение № 10 от ЗОП. 

VII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

1. Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на законната 

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

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

Максималният размер на дължимите от Възложителя на това основание 

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

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

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

стойността на договора. 

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. 
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VIII. ФОРСМАЖОР 

1. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно 

неизпълнения на техните договорни задължения в случай, че невъзможността 

за изпълнение е следствие на събитие извън техния контрол, или в случай, че 

тези обстоятелства са упражнили непосредствено влияние върху 

изпълнението на този договор. В случай на възникване на такива 

форсмажорни обстоятелства съответните срокове се удължават с времето на 

действие на тези обстоятелства.  

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

настъпването и прекратяването на форсмажорното събитие в 7 дневен срок от 

възникването и края на събитието, независимо от характера на събитието. 

Това уведомяване трябва да е потвърдено от Българската търговско-

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

IX. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 

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

включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 

недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за 

попълване празноти в Договора или приспособяването му към 

нововъзникнали обстоятелства, ако не могат да бъдат решени между страните 

се решават от компетентния съд. 

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

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

споразумеят за прекратяване на договора. 

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

предизвестие, както и 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. 

ХI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ (чл.112, ал. 4 от ЗОП) 

1.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 

2.Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на 

настоящия договор за физическите лица, изпълняващи предмета на 
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договора на територията на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. Данните се 

обработват на законово основание съгласно ЗДАНС и ППЗДАНС 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.  

3.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. 

4.Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по 

договора на трета страна е допустимо 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.   

5.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.  

6.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.  

ХI. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

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

Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, и действащите 

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

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

обръща към отговорника на договора, указан по-долу. 

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

всички промени, касаещи дружествата и тяхната дейност. 

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

за всяка страна, при спазване на общите изисквания на Търговския закон, 

Закона за задълженията и договорите и на Закона за обществените поръчки. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                          

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

          инж. Ж. Динчев                                       И. Марков   
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                                                                                                     Приложение №1  

Към договор 16051 

                       

Типове ремонтни дейности по съоръжения 

 

№  

Описание на дейността 

Мерна 

единица 

Ед. цена, лв. 

без ДДС 

1 Демонтаж и подмяна на клапи DN 1300 / само клапите 

се осигуряват от Възложителя/. Общ брой на клапите – 

24 бр. Местоположение - от кота ▼10 м. ÷ ▼36 м. 

бр. 4200.00 

2 Демонтаж и подмяна на компенсатори по газоходи и 

абсорберни системи - /само компенсаторите се 

осигуряват от Възложителя/. Компенсатори на комини – 

4 бр. Местоположение от кота ▼45 м. ÷ ▼70 м. 

Компенсатори в газоходи – 7 бр. 

Местоположение - ≈ 18 м. 

л.м. 500.00 

3. Демонтаж, ремонт и монтаж на участъци от метални 

тръбипроводи DN 1300 /гумирани/ 
л.м. 1350.00 

4.  Демонтаж, доставка и монтаж на участъци от метални 

тръбипроводи DN 1300 /гумирани/ 
л.м. 3 400.00 

5. Демонтаж, ремонт и монтаж на участъци от метални 

тръбопроводи от DN 50 ÷ DN 500 
л.м. 1050.00 

6. Ремонт на тръбни системи – материал UNS S31603 л.м. 850.00 

7. Ремонт на спрей системи – материал S235J0 л.м. 750.00 

8. Отстраняване на пропуски по абсорберни системи, 

резервоари, тръбопроводни системи и системи за 

входящ газ  / външно/ чрез обмазване и заварка. 

Възложителят осигурява само – двукомпонентен метал 

и двукомпонентен лак. 

Местоположение – от кота ▼0 м. ÷ ▼45 м. 

м2 1030.00 

9. Почистване на дюзи от отложения секция D бр. 300.00 

10. Демонтаж и подмяна на дюзи / само дюзите се 

осигуряват от Възложителя/. Местоположение от кота 

▼25 м. ÷ ▼34 м. 

бр. 

450.00 

11. Подмяна на метални участъци от материал S235JRG2. 

Възложителя осигурява листов материал и електроди. 

м2 
850.00 

12. Подмяна на метални участъци от материал UNS N10276 м2 1200.00 

13. Подмяна на метални участъци от материал ASTM A36 м2 850.00 

14. Подмяна на метални участъци от материал UNS S31603 м2 950.00 

15. Подмяна на метални участъци от носещите конструкции 

в системите за входящ газ и абсорберните системи. 

Възложителят осигурява необходимите профили 

л.м. 

1000.00 

16. Почистване на налепи по вътрешни повърхности в 

абсорберни системи и резервоари 

м2 
250.00 

17. Почистване и възстановяване на заваръчни шевове – 

стомана S235JRG2. Електродите се осигуряват от 

Възложителя. 

л.м. 

450.00 
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18. Почистване и възстановяване на заваръчни шевове – 

стомана UNS    S31603     

л.м. 
500.00 

19. Почистване и възстановяване на заваръчни шевове - 

стомана UNS N10276 

л.м. 
600.00 

20. Почистване и възстановяване на заваръчни шевове - 

стомана S235J0 

л.м. 
450.00 

21. Почистване и възстановяване на заваръчни шевове - 

стомана ASTM A36 

л.м. 
490.00 

22 Демонтаж, почистване и монтаж на секциите на 

капкоуловителя – зона Е 

бр. 
1300.00 

 
 
 

Забележка:  

 
Дейностите от обема се възлагат на Изпълнителя при възникване на необходимост. 

Окончателният обем ремонтни дейности се уточнява след одефектоване на 

съоръженията съвместно с Изпълнителя с двустранно подписан протокол. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                      ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                          

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

          инж. Ж. Динчев                             И. Марков  
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 Приложение №2 

        Към договор 16051 

 

Технически условия за изпълнение предмета на поръчката 

 

1. Ремонтът трябва да осигури надеждна ефективна и икономична работа на 

отремонтираните съоръжения в определения период от време съгласно договора. 

2. Качеството на извършената ремонтна дейност се определя като се изхожда от 

изискванията на Наредба №9/09.06.2004 г. за техническата експлоатация на 

електрически централи и мрежи.  

3. Изпълнителят е длъжен да осигури: поддържането и експлоатацията на 

подемно- транспортните средства и стационарното осветление на ремонтните 

площадки и след извършването на ремонта да ги предаде в изправно състояние на 

Възложителя. 

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

метални и неметални отпадъци. Всекидневно отпадъците по видове трябва да се 

транспортират до определените за това площадки.  

5. Да се спазват изискванията при ползването на техники за достъп – Наредба 

7/2004 – „Минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на 

работните места и при ползване на работното оборудване”. 

6. Да се спазват изискванията на Наредба 3/2001 – „Минималните изисквания за 

безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични 

предпазни средства на работното място”. 

7. Необходимите материали (С изключение на тези осигурени от Възложителя 

описани в Приложение 4 и т. 8), технически средства, машини, повдигателни 

съоръжения и алпийско оборудване са задължение на Изпълнителя, както и самото 

демонтиране и монтиране. 

8. Материали и помощни средства осигурени от Възложителя: 

- Ламарина -  S235JRG2 – всички необходими дебелини и количества. 

- Ламарина -  S235J0 – всички необходими дебелини и количества 

- Ламарина -  UNS S31603– всички необходими дебелини и количества 

- Тръби – St37- всички размери с необходимите дебелини и количества 

- Електроди за заваряване на материал S235JRG2 / S235J0 

- Електроди за заваряване на материал UNS S31603 

- Електроди за заваряване на материал X2CrNiMo17-12-2 

- Лак – гласфлейк + втвърдител 

 9. Изпълнителят да представи списък на ръководен персонал, който ще контактува с 

отговорника по договора за решаване на възникнали проблеми по време на работа и ще 

одефектова съоръженията съвместно с него. Същият да има право да подписва 

двустранни  протоколи за извършени обем ремонтни дейности по съоръженията.  

10. Транспортните и повдигателни съоръжения, необходими за транспортиране на 

части и материали от складовите стопанства до работните площадки са задължение на 

Изпълнителя 

11. Изпълнителят да бъде на разположение ежедневно 24 часа в денонощието от датата 

на сключване на договора до неговото приключване. Време за реакция до 2 ч. след 

уведомяване по телефон. 
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12. Изпълнителят е длъжен да определи техническо лице, отговорно за изпълнението на 

договора. 

 

13. Необходимостта от скеле се осигурява от Възложителя. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                      ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                          

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

          инж. Ж. Динчев                                                                                               

И. Марков  

 

 

   
 




