
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 
към Договор № 16209/24.01.2019 г. 

настоящото Допълнително споразумение към Договор № 16209/24.01.2019г. с предмет: 
„Доставка на три броя хидравлични цилиндри за парни турбини тип TCDF36", сключен в 
резултат на проведена обществена поръчка чрез открита процедура per. № 18125 

между страните: 

1. „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД със седалище и адрес на управление: 6265 с. 
Ковачево, общ, Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 662 214; факс: 042/662000, 
регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, IBAN: 
BG22 ТТВВ 9400 1526 6809 53, BIC: TTBBBG22, „Експресбанк" АД, клон Раднево, 
представлявано от инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор, наричано 
по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

2. „Бюро за развитие техника" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 
1517, ул. „Витиня" 2Ж, тел. 02/9554055, факс: 02/9554090; Електронна поща: 
office@brtechnika.com; Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания с 
ЕИК: 121853020, Ид № по ДДС: BG121853020; Разплащателна сметка: IB AN: 
BG90RZBB91551060429515; BIC: RZBBBGSF, „Райфайзенбанк (България)" ЕАД гр. София, 
представлявано от Антоанета Генчева Павлова - Управител, наричано за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ 

за следното: 

На основание проведена обществена поръчка с per. № 18125 за доставка на три броя 
хидравлични цилиндри за парни турбини тип TCDF36 беше сключен договор № 
16209/24.01.2019 г. с фирма „Бюро за развитие техника" ЕООД, София с предмет „Доставка на 
три броя хидравлични цилиндри за парни турбини тип TCDF36". Стойността на договора 
възлиза на 346 800,00 лв. без ДДС и е с краен срок на изпълнение 24.07.2019г. 

Изделията, предмет на този договор са предназначени за регулиращи клапани високо 
налягане на ТА-1 (турбоагрегат), ТА-3 и ТА-4. 

На 24.06.2019г. възникна пожар в Абсорбер 8 и беше унищожен комин в СОИ-8, като 
бяха нанесени финансови щети на дружеството в особено големи размери. Това наложи 
промяна на ремонтните графици, поради възникналата тежка авария в СОИ-8, като в тази 
връзка беше съставен констативен протокол № 671/19.07.2019г. Съгласно цитирания протокол 
беше констатирано, че хидравлични цилиндри за парни турбини тип TCDF36, които са в 
експлоатация са в добро експлоатационно състояние, функционални са и изпълняват своето 
предназначение без забележки. Резервните хидравлични цилиндри на турбини тип TCDF36 са 
ремонтирани и са в готовност за експлоатация при нужда. Констатирано е също така, че нови 
хидравлични цилиндри на турбини тип TCDF36 ще са нужни при следващите планови 
ремонти на ТА-1, ТА-3 и ТА-4, които ще се проведат през 2020г. 

Предвид гореизложеното и предвид затрудненото финансово състояние на дружеството, с 
цел оптимизиране на разходите е целесъобразно срока за изпълнение на договора да бъде 
удължен с 3 (три) месеца. 

Налице е необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на 
договора, поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа, възложителят не е 
могъл да предвиди, поради което 

и 
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СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

1. На основание чл.116, ал.1, т.З от ЗОП, Раздел III „Срок за изпълнение", т.1 от договора 
се изменя, както следва: 

„Срокът за изпълнение на договора е до 9 (девет) месеца, считано от датата на 
сключването му." 

2. Срокът на гаранцията за добро изпълнение се удължава с удължения срок на договора. 
Прилагат се правилата на раздел VI „Гаранция за изпълнение" на договора. 

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени. 

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един 
за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛг ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Изп.директор 
инж. Живко Динчев 

Управител 
Антоанета Павлова / Ч£ 


