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ДОГОВОР 

№16549 

                                                                    

Днес, 05.08.2019г. в “ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД 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 и регистъра на ЮЛНЦ при 

Агенцията по вписвания, ЕИК: 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: 

BG22TTBB94001526680953, BIC: TTBBBG22, Експресбанк АД, представлявано 

от инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор, наричано за 

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

 

и  

 

„Енергоремонт – Гълъбово”АД, със седалище и адрес на управление: гр. 

Гълъбово, обл.Стара Загора, тел. 0418/62077, факс: 0418/63690, регистрирано в 

Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписвания; ЕИК: 

833103535; IBAN: BG81STSA93000025520496, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД, 

представлявано от инж. Евгени Веселинов Станчев - Прокурист, наричано за 

краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. Предметът на настоящия договор е ремонт на спомагателни съоръжения в част 

890 МВт на турбинен цех. 

2. Неразделна част от договора са: Приложение № 1 – Обем ремонтни дейности и 

Приложение № 2 – Технически условия. 

3. Договорът се сключва в резултат на проведена процедура за възлагане на 

обществена поръчка, чрез открита процедура, рег. № 19036. 

 

II. ЦЕНА, ФАКТУРИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

1. Общата стойност на договора е 98 000.00 лв. /словом: деветдесет и осем 

хиляди лева/, без ДДС. 

2. Единичните цени са посочени в Приложение №1. 

3. Плащането по договора се извършва до 60 дни след изпълнение на ремонтните 

дейности и въвеждане в експлоатация на съоръжението, удостоверено с:  

- протокол за реално извършена работа и успешно проведени 72-часови проби; 

- фактура - оригинал, съгласно разпоредбите на чл.113 от ЗДДС;  

3.1. Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ.  

 

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Срокът за изпълнение е на договора е 12 месеца от датата на сключването му. 
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2. Възложителят уведомява Изпълнителя за срока на ремонта на всеки един блок 

не по-късно от 5 дни преди започване на ремонтните работи.  

3. Съгласно предварителната ремонтна програма за 2019г. (която може да бъде 

променена) срока за ремонт на турбоагрегата е: 

- ТА-5 – 22.07.2019 г. до 31.08.2019 г.  

- ТА-6 – 27.07.2019 г. до 30.11.2019 г. 

- ТА-7 – 01.06.2019 г. до 19.07.2019 г. 

4. В случай на изменение на ремонтната програма на база одобрена от ЕСО ЕАД 

заявка, изпълнителят се уведомява писмено и се сключва допълнително 

споразумение на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП.  

 

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Преди сключване на договора, Изпълнителят представя гаранция за 

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

4 900.00 лева, 5% от стойността му. 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.  

2. Ако гаранцията е в парична сума, се внася по сметката на Възложителя, а 

именно: IBAN BG22 TTBB 9400 1526 6809 53, BIC: TTBBBG22, Експресбанк 

АД клон Раднево.   

3. Ако гаранцията е банкова, се представя по посочения в документацията 

образец и е със срок на валидност 25 месеца от датата на сключване на договор.  

4. Ако гаранцията е застраховка се представя оригинална полица със срок на 

валидност 25 месеца от датата на сключване на договор. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

1. Възложителят се задължава да уведоми Изпълнителя за началото на ремонта. 

2. Възложителят се задължава да назначи със заповед лице или група от своя 

персонал, отговорно за решаването на всички въпроси, възникнали в процеса на 

работата. 

3. Възложителят се задължава да съгласува технологичните графици на 

Изпълнителя, представени преди началото на ремонта. 

4. Възложителят се задължава своевременно да предаде съоръжението за ремонт 

на Изпълнителя. 

5. Възложителят се задължава да предостави на Изпълнителя необходимата 

конструктивна и техническа документация (образци на формуляри, актове, 

протоколи). 

6. Възложителят се задължава да допуска Изпълнителя до работа след проведен 

инструктаж в съответствие с действащите правилници и нормативни документи. 

7. Възложителят се задължава да осигури необходимите условия за безопасно 

изпълнение на възложените дейности. 

8. Възложителят се задължава да осигури на Изпълнителя необходимото 

захранване с електроенергия. 

9. Възложителят се задължава да осигури на Изпълнителя доставката на 

необходимите за ремонта резервни части, уплътнителни и смазочни материали. 
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10. Възложителят се задължава да предаде на Изпълнителя необходимите за 

ремонта стационарни специализирани подемно-транспортни средства. Правата и 

задълженията на страните по поддържането и  ползването им се уточняват с 

двустранен протокол. 

11. Възложителят се задължава да приеме извършените ремонтни дейности с 

всички документи, описани в Техническите условия - Приложение № 2. Услуга 

без изискуемите документи няма да бъде приемана от Възложителя. 

12. Възложителят се задължава да организира ремонтните изпитания за оценка 

на състоянието и да определи качеството на изпълнение на ремонта, както и да 

състави протокол с констатирани резултати. 

13. Възложителят се задължава да определи и съгласува с Изпълнителя местата за 

разделно изхвърляне на отпадъците. 

14. Възложителят се задължава да заплаща извършените работи в договорения 

срок, след двустранно подписан приемо-предавателен протокол. 

15. В случай че Изпълнителят изпълнява неточно предмета на договора или 

изпълнението не отговаря на обема ремонтни работи – Приложение №1 и 

техническите условия - Приложение №2, Възложителят има право да откаже 

приемането на съоръжението и заплащане на част или цялото възнаграждение, 

докато Изпълнителят не изпълни точно задължения си по договора. 

16. Възложителят чрез свои упълномощени представители има право да прави 

проверка на извършваната работа, да я спира и връща за преработка при 

забелязани несъответствия и нарушения. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

1. Изпълнителят се задължава да изпълни със свои ръководни и изпълнителски 

кадри ремонтните работи в съответствие с обемите, сроковете, техническите 

условия, предмет на настоящия договор. 

2. Изпълнителят се задължава да разработи технологичен график за извършване 

на ремонтните работи, като същият се съгласува с Възложителя. 

3. Изпълнителят се задължава да опазва от повреди и замърсявания останалите 

съоръжения в централата. При причиняване на повреди и замърсявания, същите 

се отстраняват за сметка на Изпълнителя. 

4. Изпълнителят се задължава да осигури поддържането и експлоатацията на 

стационарните подемно-транспортни съоръжения и стационарното осветление 

на площадката за ремонт и изправното им предаване на Възложителя след 

завършване на ремонта. 

5. Изпълнителят се задължава всеки ден да почиства работната площадка и 

ремонтираните съоръжения, както и да не допуска разхвърляне на материали, 

резервни части или отпадъци. 

6. Изпълнителят се задължава за извършване на огневи работи да осигури 

собствени изправни противопожарни средства в близост до работните места, 

както и да представи всички необходими документи на Възложителя за този вид 

дейност.  

7. Изпълнителят се задължава при извършване на ремонтните работи, да не 

назначава хора, които са в трудово-правни отношения с централата. Същото се 

отнася и при договаряне с подизпълнителите. 

8. Изпълнителят се задължава да осигури персонала си с отличителни знаци на 

фирмата. 
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9. Изпълнителят се задължава да представи списък на ръководните и 

изпълнителски кадри, отговорни с извършването на ремонта, предмет на този 

договор. 

10. Необходимите материали за ремонта се плануват и изискват от Изпълнителя, 

съгласувано с Възложителя, като се заявяват писмено в съответния журнал на 

цеха минимум 2 /два/ дни преди влагането им в ремонта, а изписването им от 

склад на Възложителя се осъществява чрез разрешение /с подпис/ на Началник 

цеха или негов заместник, както и на крайния получател /отговорникът на 

съответния подобект/. 

11. Изпълнителят се задължава да осигури своя персонал, МПС, инструментални 

шкафове и сандъци с отличителни знаци на фирмата. 

12. Изпълнителят се задължава преди изпълнение на заваръчни съединения, 

подлежащи на безразрушителен контрол и термообработка, да представи в ОКМ 

за съгласуване технологии за заварянето и термообработка на заваръчни 

съединения. 

13. Изпълнителят се задължава да представи на технолога по заваряне в ОКМ 

документ, удостоверяващ че отчитащият апарат, използван при термообработка 

е преминал през метрологична проверка от лицензиран изпитателен орган. 

14. Изпълнителят се задължава да представи сертификат за качество на 

използваните от него електроди и добавъчен материал. Материалите, вложени 

при изпълнението на ремонта трябва да бъдат придружени със сертификат за 

качество и да отговарят на БДС. 

15. Изпълнителят се задължава след изпълнение предмета на договора да 

представи всички необходими документи, касаещи ремонтните работи по 

съоръженията, описани в Техническите условия - Приложение № 2, както и 

протоколи за контрола на заварките и състоянието на метала в определените за 

това срокове. 

16. Изпълнителят се задължава в срок от 3 дни преди провеждане на 72-часови 

проби писмено да уведоми Възложителя за оторизираното от него лице, което да 

приема обаждания от страна на Възложителя за възникнали дефекти по 

ремонтираните съоръжение по време на 72-часови проби и в рамките на 

гаранционния срок, Изпълнителят предоставя на отговорника по договора 

номера на стационарни и мобилни телефони, както и номер на факс за връзка с 

това лице. Същият носи отговорност за организиране на ремонтните работи по 

отстраняване на възникналите дефекти от страна на Изпълнителя по време на 72-

часови проби и в рамките на гаранционния срок.  По време на 72-часови проби 

Изпълнителят осигурява непрекъснато дежурство на място на ремонтен 

персонал. 

17. Изпълнителят се задължава да участва съвместно с Възложителя в 

отдефектоването на съоръжението, което да е съпроводено с констативен 

протокол. 

18. Изпълнителят се задължава да спазва изискванията на Наредба № 8121з – 647 

от 01.10.2014г за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация 

на обектите. 

19. Изпълнителят има право да получи цената, посочена в Раздел ІІ, т. 1, при 

изпълнение на посочените конкретни задачи, съобразно условията на договора. 
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20. Изпълнителят има право да изнася материали, инструменти, приспособления 

и инвентар, само срещу заверен от охраната опис, че същите са внесени в 

централата. 

21. 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) и да изпълни изискванията им.  

22. 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. 

23. 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.  

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

предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 

25. Изпълнителят при изпълнението на договора за обществена поръчка е длъжен 

да спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с 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. ЗАВЪРШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА 

1. Приемането на ремонтните работи, предмет на настоящия договор, се 

извършва от Възложителя след представяне на всички документи от 

Изпълнителя, описани в Приложение № 2 – Технически условия. 

2. Преди пристъпване към приемане на ремонтните работи всички ремонтни 

дейности трябва да бъдат завършени от Изпълнителя и отчетната документация 

за проведения ремонт предадена на Възложителя. 

3. Възложителят организира и провежда изпълнението на 72-часови комплексни 

изпитания на съоръженията под товар. Изпълнителят участва със свой персонал 

при провеждането им, като отстранява появилите се дефекти и пропуски. 

4. Дефекти и пропуски по вина на Изпълнителя се отстраняват за негова сметка. 

5. Всички открити дефекти, които не изискват незабавно спиране на 

съоръжението се отстраняват от Изпълнителя на ремонта в срокове съгласувани 

с Възложителя. 

6. Съоръжението се счита за прието след 72-часова работа, в редовна 

експлоатация, при която трябва да бъдат достигнати номинални параметри. 

 

http://www.tpp2.com/
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VIII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК  

1.Гаранционният срок е 12 месеца и започва да тече от датата на протокола за 

успешно преминали 72-часови изпитания след проведения ремонт. По време на 

гаранционния срок, Изпълнителят е длъжен в рамките на 24 часа след 

уведомяване от страна на Възложителя за настъпил дефект/авария да изпрати 

представител за отстраняването им. 

2. Гаранционният срок важи за всички съоръжения, описани в обем ремонтни 

работи - Приложение №1. 

3. Гаранционният срок се удължава с времето на престой на съоръжението при 

отстраняване на пропуски и дефекти по вина на Изпълнителя. 

4. По време на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и 

средства появилите се пропуски и дефекти, дължащи се на некачествено 

изпълнение на ремонтните работи, които се установяват с двустранен протокол 

между Изпълнител и Възложител. Ако в три дневен срок, Изпълнителят не 

изпрати свои представители, Възложителят сам съставя протокола и той е 

задължителен за страните. 

5. При възникнала необходимост за отстраняване на недостатъците по т.4 от 

настоящия раздел, Възложителят е длъжен да осигури на Изпълнителя 

необходимите условия от производствено-технически характер, условия по ТБ 

/техника по безопасност/ и ППО /противопожарна охрана/ за времето на 

отстраняването им. 

6. Предварителната оценка за качеството се съставя след провеждане на 72-

часовата проба и се отразява в Акта за предаване на съоръжението след ремонт. 

 

IX. 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 срокът 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 
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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. 

10. При неспазване на крайният срок за ремонта на съоръжението,  по вина на 

Изпълнителя, същият заплаща следните неустойки: 1  на ден върху стойността 

на  договора за всеки ден забава, както и сумата от 1200 лв. за всеки час 

закъснение от часа обявен за край на ремонта на блока и 2000 лв. за всеки час 

закъснение от срока за пуск на блока. Максималният размер на неустойките за 

забава е 20% от стойността на договора. 

11. Ако по време на 72-часовите проби бъде спрян блок вследствие на 

констатиран от Възложителя некачествено изпълнен ремонт или други действия 

на работници, служители или ангажирани от Изпълнителя лица, то 

Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 10 % от стойността 

на договора. 

12. При неявяване за отстраняване на установен дефект по време на 72-часови 

проби и в рамките на гаранционния срок след уведомление на Възложителя, 

Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на договора. 

 

X. 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. 

Уведомяването трябва да е потвърдено от Българската търговско-промишлена 

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

 

ХI. 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. 

 

ХII. 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 на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 
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3. Когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за 

която отговаря, Възложителя може да прекрати договора с 3-дневно писмено 

предизвестие. Неустойките по Раздел IX остават дължими. 

4. Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие на основание 

чл.73, т.1 от ППЗОП. 

 

XIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

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 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.  

 

XIV. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1. 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. 
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2. Двете договарящи се страни се задължават да се информират взаимно за 

всички промени, касаещи дружествата и тяхната дейност и дейностите по 

изпълнение на поръчката. 

3. 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.  

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

действащото законодателство. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                                                                                  

Изп. директор: …(П)…                                                  Прокурист: …(П)…                                                   

    инж. Ж. Динчев                                                инж. Е. Станчев 
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                                                                   Приложение № 1 

 

 

О Б Е М 

за ремонт на спомагателни съоръжения  

в ч.890 МВт. на турбинен цех – ТА-5  

 

 

 № ТА-5 К-во 

 Единична 

цена, лева, без 

ДДС   

 Обща стойност, 

лева, без ДДС  

1 Почистване на МБ замърсено масло кота -4 1               2 510.00                     2 510.00      

2 Почистване на МБ на ПЕП 3                  251.00                        753.00      

3 

Ревизия, ремонт и хидравлика МО на ТА - 4 

бр. 4                  976.00                     3 904.00      

4 

Ревизия, ремонт и хидравлика МО на МА - 

2 бр. 2                  976.00                     1 952.00      

5 

Ревизия, ремонт и хидравлика МО на ПЕП - 

12 бр. 12                  976.00                   11 712.00      

6 Ревизия и ремонт механичен затвор 1                  451.00                        451.00      

7 

Ревизия и ремонт ДВН и деаераторна 

колонка 1               1 534.00                     1 534.00      

 8 

Ревизия, ремонт и хидравлика на ТОД - 2 

бр. 2                  892.00                     1 784.00      

Общо за ТА-5              24 600.00      

 
 
 

О Б Е М 

за ремонт на спомагателни съоръжения  

в ч.890 МВт. на турбинен цех – ТА-6 

 

 

 № ТА-6 

К-во  Единична 

цена, лева, без 

ДДС   

 Обща 

стойност, лева, 

без ДДС  

1 Почистване на ГМБ  1        3 201.00                    3 201.00      

2 Почистване на МБ на ПЕП 
3 

          252.00      

                     

756.00      

3 

Ревизия, ремонт и хидравлика МО на 

ТА - 4 бр. 
4 

          978.00                    3 912.00      

4 

Ревизия, ремонт и хидравлика МО на 

МА - 2 бр. 
2 

          978.00                    1 956.00      

5 

Ревизия, ремонт и хидравлика МО на 

ПЕП - 12 бр. 
12 

          978.00                  11 736.00      

6 Ревизия и ремонт механичен затвор 
1 

          447.00      

                     

447.00      

7 

Ревизия, ремонт и хидравлика на ТОД - 

2 бр. 
 2 

          895.00                    1 790.00      
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8 

Зачистване за контрол на метала на 

колена на байпаси на арматури 

питателни тръбопроводи 

2 м2 

          196.00      

                     

392.00      

9 

Подготовка за контрол на метала на 

колена и челни заварени съединения от 

тръбопроводи ППТВН ϕ273х32 мм 

22 м2 

          196.00                   4 312.00      

10 

Подготовка за контрол на метала на 

колена и челни заварени съединения от 

тръбопроводи ППТСН ϕ426х19 мм 

26 м2 

          196.00                    5 096.00      

11 

Ревизия и ремонт ДВН и деаераторна 

колонка 
1 

       1 538.00                    1 538.00      

12 

Подготовка за контрол на метала по 

външната повърхност на всички ъглови 

заварени съединения с Ду > 100 мм, 

както и 100 % от деаераторната колонка 
30 м2 

          196.00                    5 880.00      

13 

Подготовка за контрол на метала 

външно на заваръчните съединения в 

зоната на търкалящите опори и 

вътрешно на заваръчните съединения на 

укрепването 

10 м2 

          196.00                    1 960.00      

14 

Подготовка за контрол на метала на 

корпуси на арматура с Ду > 100 мм по 

външна и вътрешна повърхност 

10 м2 

          196.00                    1 960.00      

15 

Подготовка за контрол на метала на 

питателен тръбопровод ϕ325х25 мм и 

ϕ133х13 

7 м2 

          196.00                    1 372.00      

16 

Почистване МБ замърсено масло     кота 

-4 
1 

       2 492.00                    2 492.00      

Общо за ТА-6             48 800.00      

 

 

 

 

О Б Е М 

за ремонт на спомагателни съоръжения  

в ч.890 МВт. на турбинен цех – ТА-7 

 

 № ТА-7 К-во Единична цена, лева, 

без ДДС  

 Обща стойност, 

лева, без ДДС  

     

1 Почистване на МБ 

замърсено масло, кота -4  

1                     2 510.00                             2 510.00      

2 Почистване на МБ на ПЕП 3                        251.00                                 

753.00      

3 Ревизия, ремонт и 

хидравлика МО на ТА - 4 

бр. 

4                        976.00                             3 904.00      

4 Ревизия, ремонт и 

хидравлика МО на МА - 2 

бр. 

2                        976.00                             1 952.00      

5 Ревизия, ремонт и 

хидравлика МО на ПЕП - 

12 бр. 

12                        976.00                           11 712.00      



ТО/Татарова    Стр. 12 от 14 

6 Ревизия и ремонт 

механичен затвор 

1                        451.00                                 

451.00      

7 Ревизия и ремонт ДВН и 

деаераторна колонка 

1                     1 534.00                             1 534.00      

8 Ревизия, ремонт и 

хидравлика на ТОД - 2 бр. 

2                        892.00                             1 784.00      

                                                                                            

Общо за ТА-7 

                       24 600.00      

 
 
 
 
 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                                                                                  

Изп. директор:  …(П)…                                               Прокурист: …(П)…                                                   

    инж. Ж. Динчев                                                инж. Е. Станчев 
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Приложение № 2 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ 

за ремонт на спомагателни съоръжения в турбинен цех ч.890 МВт 
 

1. Описание 

Ремонтът се  извършва планово, съгласно ремонтната програма на „ТЕЦ Марица 

Изток 2” ЕАД за 2019г. Обемът на ремонтните работи (Приложение 1,2,3) е 

съставен в съответствие с необходимостта за осигуряване на надеждна  работа на 

ремонтираните съоръжения до следващия планов ремонт и възстановяване на 

техните проектни технико-икономически показатели. 

2. Технически и технологични изисквания: 

2.1.Ремонта на маслоохладители и топлообменници на дестилата включва: 

Демонтиране, разглобяване, почистване, дефектовка и ремонт. Развиване 

болтовете на фланцевите съединения на тръбопроводи, капак и корпус. 

Изваждане на тръбен сноп. Заглушване на всички отвори в дъното на корпуса на 

подгревателя. Почистване на тръбната дъска и тръбния сноп, външната 

повърхност на тръбите, корпусите и водните /маслени/ камери. Почистване на 

тръбния сноп с шомпол, помпа "Вома" и изваряване с химикали. Проверка на 

болтове, шпилки и гайки. Възстановяване на повредения и скъсан крепеж и 

пренарязване на резбовите съединения. Подмяна на уплътнения. Ремонт на 

тръбните дъски.  Опресовка на тръбен сноп. Поставяне на тапи двустранно на 

спуканите тръби. Изготвяне схема на тръбния сноп с отбелязване местата на 

старите и новопоставени тапи. Сглобяване на съоръжението. Отстраняване на 

външни пропуски и дефекти. Извозване на демонтираните елементи от  

съоръжения до склад втора употреба или площадка за метални отпадъци. 

2.2. Почистване на маслени баки включва: 

Отваряне на люка на маслената бака, осигуряване на вентилация в баката, 

абсорбиране на отложенията по стените и дъното на баката с подходящи 

абсорбиращи материали. Баката се приема за чистота от представители на 

Изпълнителя и Възложителя и се съставя протокол за приемане. 

 Критерии за оценка качеството на ремонта: 

 Плътност на всички фланцови съединения. 

 Плътност на тръбната система на охладителите. 

 Постигане на проектните технико-икономически показатели на 

съоръженията. 

 

4. Особености относно начина на приемане изпълнението на услугата – 

изпитанията на съоръженията и документите, които ще се оформят при 

изпълнение предмета на поръчката.  

4.1.Документи, касаещи организацията на ремонта 

4.1.1.Преди започване на ремонтните работи 

-  Протокол за предаване на обект за извършване на ремонт - ОД 8.1.3-1-123-36 
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   - Протокол за предаване за временно ползване от външен изпълнител на 

повдигателни съоръжения (ПС), собственост на ''ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2'' ЕАД    

- ОД 8.1.3-1-123-33 

4.1.2.След завършване на ремонтните работи 

- Протокол за за приемане на обект след извършване на  ремонт - ОД 8.1.3-1-123-

17 

-  Протокол за приемане за приемане чистотата на районите след извършване на  

ремонт -  ОД 8.1.3-1-123-28 

-  Протокол за  приемане на стълби, площадки и парапети на  обект след 

извършен ремонт - ОД 8.1.3-1-123-30 

-Акт №1 за извършени и приети ремонтни работи на обект след извършен  

ремонт -  ОД 8.1.3-1-123-18 

- Акт за завършена работа ОД 8.1.3-1-123-25 

-  Протокол за приемане от външен изпълнител на повдигателни съоръжения 

(ПС), собственост на ''ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2'' ЕАД -  ОД 8.1.3-1-123-54 

- Протокол за окончателно извършен обем  - ОД 8.1.3-1-123-47 

4.1.3.Документи, касаещи  ремонта 

 Констативен протокол 

 Акт за хидравлично изпитание на подгревателите 

 Акт за извършена работа 

 Сертификати за входящ и предмонтажен контрол на нововложени елементи 

 Сертификати от извършен металографски контрол на елементи, които са 

заложени в обема на ОКМ. 

 Сертификат на вложените материали. 

 

5. Документи, необходими за започване на работа 

 5.1.От РУПБС се получават необходимите документи за извършване на 

огневи работи (рязане с ъглошлайф, заваряване), както и необходимите 

разяснения и коментари. 

 5.2. От отдел ОБЗР се получават всички необходими документи, изисквани  

по техническа безопасност и здравословни условия на труд със съответните 

коментари и пояснения. 

 5.3.От отговорника по договора се получават необходимити документи по 

опазване на околната среда и разделно събиране на отпадъците. 

     5.4.  Списък на персонала, който ще участва в изпълнението на поръчката; 

     5.5. График за изпълнение предмета на поръчката. 

     5.6. План за осигуряване на качеството, съгласуван с отговорника по договора 

и отдел ОТКК. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                                                                                  

Изп. директор:  …(П)…                                                 Прокурист: …(П)… 

    инж. Ж. Динчев                                                инж. Е. Станчев 
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