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Изх. № 21723/19.06.2018г. 

 
До (To): Организация (Сompany): Факс (Fax): Тел. (Phone): 

 „Атомененергоремонт“ АД, гр. Козлодуй 0973/80736 0973/80018 

От (From): 

инж. Ж. Д. 

Организация (Сompany): 

“ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с. Ковачево 
Факс (Fax): 

042/662 507 

Тел. (Phone): 

042/662911 

Относно (Re): Обществена поръчка с рег. № 18086 Дата (Date): 

 

Стр. (Pages): 

 

 

П О К А Н А 

за участие в процедура на пряко договаряне 

 

Уважаеми дами и господа, 

Отправяме Ви покана за участие в процедура на пряко договаряне с рег.№18086 при 

следните условия: 

 

1. Предмет на поръчката: „Ремонт на ротора на Генератор 6 ”  
Код по CPV:   50532300-6 Услуги по ремонт и поддържане на  

електрически генератори 

2. Срок за изпълнение на поръчката: 20 дни от датата на сключване на договора. 

3. Изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката: не се изискват. 

4.Критерий за възлагане на поръчката: Икономически най – изгодна оферта, 

определена въз основа на критерия за възлагане „най – ниска цена“. 

5. Място и дата за провеждане на преговори: 

5.1. Преговорите ще се проведат в Заседателната зала на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.  

5.2. Преговорите ще се проведат от  11:00. часа на 22.06.2018 г. 

 

6. Място за изпълнение: „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, с. Ковачево. 

 

7. Изискване за гаранционния срок:  
7.1. Гаранционен срок за доставка – 12 месеца от датата на въвеждане в експлоатация. 

 

8.Участника представя Оферта по образец на Възложителя. 

 

9.Офертата се подава в Регистратура Обществени поръчки на „ТЕЦ Марица изток 2” 

ЕАД, с. Ковачево, п. код 6265 в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 

1.наименованието на участника; 

2.адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

3.наименованието на поръчката. 

 

10.Офертата се подава на български език.  

 

11.Не се позволява в офертата да се представя повече от един вариант за изпълнение на 

поръчката. 
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12.Предложената цена да включва всички разходи по изпълнението на поръчката. 

 

13.Краен срок за подаване на офертата до 10:00 часа на 22.06.2018г. 

 

14. При подписването на договора, определеният за изпълнител представя документите 

по чл. 67, ал. 6 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП, 

както и декларации по чл.59, ал.1, ал.3 от ЗМИП и чл. 66, ал. 2  от ЗМИП. Действието на 

договора ще бъде до 20 дни от датата на сключването му. 

 

15. Телефон и компетентни лица, с които може да се осъществи контакт при 

необходимост от допълнителна информация: 

 

16.1. По технически въпроси: инж. М. Г. –  „Електроцех“ – тел.042/662062;   

 

 16.2. Въпроси по процедурата: М. М. –, „Търговски отдел”,  тел. за контакт: 042 662010 

 

       17. Приложения: 

      17.1. Приложение №1 -  Ценово предложение. 

      17.2. Приложение №2 – Обем за ремонтна ротора на Генератор №6, ТВВ-220-2Е У3. 

         

 
         

        Изп. директор: ….(П)…. 

           

        инж. Ж. Д. 
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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

/представя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагани ценови параметри”  

ДО “ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД  6265  ОБЛ.СТ.ЗАГОРА 

ОТ .......................................................................................................................................................... 

Адрес:..................................................................................................................................................... 

Тел.:  ................................................факс: ......................................................................... 

 

Упълномощен да подпише офертата (техническо и ценово предложение) е:  

................................................................................................................................................................ 

/Описват се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, 

когато това не е представляващия фирмата участник/. 

 

Относно:  Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне 

с рег. № 18086 и предмет: „Ремонт на ротора на Генератор 6” 

 

 

 

Уважаеми госпожи и господа, 

1. Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е:  

Обща стойност ............….лв., /словом: ................................................/лв., без ДДС. 

Към настоящата оферта прилагаме: Приложение №1 - Обем с единичните цени на всички 

извършени дейности за ремонт на ротора. 

2.Приемаме следните условия на плащане: 

Плащането се осъществява до 60 дни след представяне на: двустранно подписан приемо-

предавателен протокол за извършени дейности, Протокол за проведени изпитания и фактура-

оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и документи представени по чл. 66, ал.4-7 от ЗОП 

при сключени договори с подизпълнители. Срокът за плащане тече от датата на последно 

представения документ. 

 

 

 

 

Забележка:  

Съгласно чл.39, ал.3, т.1, б. „г“ от ППЗОП, декларираме, че сме съгласни да се придържаме към 

това предложение за срок от 150 дни след датата, определена за краен срок за подаване на 

оферта за участие и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време 

преди изтичане на този срок. 

 

Подпис: ....................................... 

Дата: .........................................   Име:............................................. 

Град: .........................................   Длъжност:..................................  
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Приложение № 1 

 

ОБЕМ 

за ремонтна ротора на Генератор №6, ТВВ-220-2Е У3 

 

№ Наименование на операциите  Стойност без 

ДДС 

1. Подготовка на ремонтната площадка.  

2. Продухване на вентилационните канали.  

3. Демонтаж на главините на вентилаторите.  

4. Изваждане на бандажните пръстени:Подготовка на индукторите. 

Изтегляне на захранващите кабели и подсъединяване на 

трансформаторите. Направа на водна инсталация за индукторите и 

подсъединяване. Пренасяне и монтиране на приспособление за 

изваждане на бандажните пръстени. Подгряване на бандажните 

пръстени. Изваждане на бандажните пръстени и пренасяне. 

Демонтиране на демпферните намотки и подбандажните подложки. 

Демонтиране на приспособленията и пренасяне. 

 

5. Демонтаж на каналните клинове подклиновата изолация.  

6. Почистване на каналните клинове и подклиновата изолация.  

7. Монтаж на каналните клинове подклиновата изолация.  

8. Проверка и изготвяне на протокол за продухваемоста на 

вентилационните канали. 

 

9. Оглед и ремонт на навивките на ротора в границите на челните 

части. Снемане на подбандажната изолация. Оглед на състоянието на 

изолацията на челните части на намотката на ротора. Продухване със 

сгъстен въздух. Ремонтиране на повредената изолация в челните 

части. Монтиране на подбандажната изолация. 

 

10. Монтаж на демпферните намотки. Монтаж на бандажните пръстени. 

Монтиране на приспособлението. Нагряване и надяване на 

бандажните пръстени. Демонтиране на приспособлението. 

 

11. Монтаж на главините на вентилаторите.  

12. Монтаж на лопатките на вентилаторите.  

                                                                Общо цена без ДДС: 

Забележка: В стойността на ремонта се включват всички разходи  за труд. Материалите, 

консумативите и резервните части са за сметка на Възложителя. 


	6. Място за изпълнение: „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, с. Ковачево.



