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П  О  К  А  Н  А
за представяне на оферта за сключване на конкретен договор

Уважаеми госпожи и господа,
На основание чл. , ал. от ЗОП и във връзка със сключено рамково споразумение № 

16647 / 18.10.2019 г., Ви отправяме покана за представяне на оферта за сключване на 
конкретен договор при следните условия:

1. Предмет на процедурата „Доставка и монтаж на защитно антиабразивно и 
антикорозионно покритие на Абсорбер 5/6“

. Код съгласно Общият терминологичен речник (CPV) на обществените поръчки
3  Услуги по ремонт и поддръжка на метални резервоари

Връзка към електронната преписка в профила на Купувача: 

. Място на изпълнение на поръчката: „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, Абсорбер 5/6

. Срок за изпълнение на договора: три месеца от датата на сключването му.

. Количество

№ Наименование на дейността
Количество,

м²

Доставка на бромбутил каучукова смес – полувулканизирана, лепило, грунд, 
ускорител, втвърдител, кит и почистващо средство, необходими за нанасянето 
на антикорозионното и антиабразивно покритие.

Премахване на съществуващото антикорозионното и антиабразивно покритие, 
пясъкоструене. Полагане на ново антикорозионното и антиабразивно 
покритие.

Изисквания към ценовото предложение: Оферираната цена трябва да включва всички 
разходи по изпълнение на поръчката. Единичните цени не могат да надвишават цените по 
сключеното рамково споразумение Срок на валидност – 0 календарни дни.
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. Показател за оценка на офертите: предложените цени не трябва да надвишават 
договорените по рамковото споразумение

. Изпълнителят представя Гаранция за изпълнение на договора в размер на 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 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.

.1. Ако гаранциите са парична сума, се внасят по сметката на Възложителя, а именно: IBAN 
BG22 TTBB 9400 1526 6809 53, BIC: TTBBBG22, “Експресбанк” АД клон Раднево.

.2. Ако гаранцията е банкова, се представя по посочения в документацията образец и е със 
срок на валидност месеца от датата на сключване на договора.

.3. Ако гаранцията е застраховка се представя оригинална полица със срок на валидност 
месеца от датата на сключване на договора.

. Условия за провеждане на процедурата

.1. Адрес за изпращане на офертата:
„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с. Ковачево, Регистратура Обществени поръчки, тел. 

– Хр Димитрова На плика да е изписано – „Оферта”, рег. № , предмет на 
поръчката, пълно наименование и адрес на участника. Офертата може да се подаде лично 
или по пощата. И в двата случая трябва да бъде получена преди обявения краен срок за 
получаване.

. Краен срок за получаване на оферта – до часа на г.
След изтичане на срока за подаване, Възложителят назначава комисия, която разглежда

и класира офертата
. Език, на който трябва да бъдат изготвени документите: български.
. Съдържание на офертата – съгласно приложен образец.

. Особености относно начина на приемане на изпълнението по договора, който се възлага 
по рамковото споразумение: 
Материалите вложени при изпълнението на ремонта трябва да бъдат придружени със 
сертификат за качество и да отговарят на БДС и EN. Възложителят има правото да 
контролира качеството на доставените материали. В случай, че част от доставка не отговаря 
на параметрите за качество, Възложителят има право да поиска от Изпълнителя 
безвъзмездно да достави същото количество, извън количествата по договора, съответстващо 
на некачествената доставка.
Качеството на извършената ремонтна работа се определя: като се изхожда от изискванията 
на Наредба №9/09.06.2004 год. за техническата експлоатация на електрически централи и 
мрежи. 
Окончателната оценка за качеството на ремонта се определя на база след ремонтни 
изпитания до 30 дни след въвеждане на абсорбера в експлоатация.
Приемането на извършената работа да става след двустранен визуален контрол и подписване 
на приемо предавателен протокол в три екземпляра, Акт за завършена работа, Протокол за 
окончателно извършени ремонтни дейности.

. Изискване за гаранционен срок за изпълнение на конкретния договор, който се възлага по 
рамковото споразумение: 5 /пет/ години гаранция за полагане на ново антикорозионно и
антиабразивно гумено покритие. Гаранцията започва да тече след приемане на съоръжението 
от ремонт с приемо предавателен протокол. Ремонтът трябва да осигури надеждна ефективна 
и икономична работа на ремонтираните съоръжения в определения период от време, 
съгласно договора.

. Изисквания за качество на конкретния договор, който се възлага по рамковото 
споразумение: участникът трябва да се съобразява с техническите спецификации и 
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изисквания, които са заложени в Рамковото споразумение и поема изцяло отговорността за 
изпълнението им.

. Начин на плащане: Доставката и монтажът/демонтажът се заплащат на база протокол за 
окончателно извършени ремонтни дейности, фактура – оригинал издадена съгласно чл.113 от 
ЗДДС и документи по чл. 66, ал.7 10 от ЗОП (когато е приложимо), в срок до 60 (шестдесет) 
дни от последно представения документ.

Приложение: 
1. Образец на оферта.

. Проект на конкретен договор.

Изп. директор:
инж. Ж. Динчев

Заличено на основание арг. 
чл. 5, § 1, б. „в“ Регламент 
(ЕС) 2016/679.


