
 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 
към Договор № 16050/21.09.2018 г. 

 

 

Днес, 17.12.2018 г. в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи 

настоящото Допълнително споразумение към Договор № 16050/21.09.2018 г. с предмет: 

„Ремонт на голям подем /Q=115t/ на кран мостов електрически двугредов - западен кран 

в Турбинен цех, машинна зала ч.700МВт” между страните: 

 

1. „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД със седалище и адрес на управление: 6265, с. 

Ковачево, общ, Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 66 2214; факс: 042/662000, 

регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, 

представлявано от инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор, 

наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

 

И  

 

2. „Краностроене инженеринг” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, 1220, ул. „Пробуда“ № 12А, тел. 02/9382939, регистрирано в Търговския 

регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831641446, представлявано от Иван 

Димитров Тодоровски - Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

 

Като взеха предвид следното: 

 
Договор № 16050/21.09.2018 г. с предмет: „Ремонт на голям подем /Q=115t/ на 

кран мостов електрически двугредов - западен кран в Турбинен цех, машинна зала 
ч.700МВт” е със срок за изпълнение на обема от дейности по приложение № 1 до 
20.12.2018 г. 

Договорът е сключен на 21.09.2018г., но кранът беше предаден на Изпълнителя 
на 31.10.2018г. поради възникналата неотложна необходимост от ремонт на 
дъждовната инсталация на машинна зала ч.700 МВт предвид предстоящия зимен сезон. 
Този ремонт се извърши по стопански начин по наряд №271 за периода 20.09.2018г. до 
31.10.2018г. По време на този ремонт се отстраниха както локални пропуски по 
колектора на сифоните от покрива на машинна зала ч.700МВт, така и подмяна на най-
компрометираните участъци от този колектор. Тъй като колектора на сифоните от 
покрива на машинна зала ч.700МВт се намира на значителна височина, неговият 
ремонт е невъзможен без ползване на щатните кранове в машинна зала, в това число и 
западния кран. С него приоритетно се ремонтира участъка от колектора в зоната на 
ТА-3 и ТА-4, като за периода 20.09.2018г. до 31.10.2018г. с този кран се обезпечаваха 
аварийните ремонти в машинна зала при работа по колектора с източния кран. 



При предаване на крана на Изпълнителя на 31.10.2018 г., се извърши 
дефектовка на включените възли на крана и се установи, че част от предвидените 
дейности не е необходимо да бъдат извършени, а друга – че следва да се извършат 
частично. Горните обстоятелства не биха могли да бъдат установени преди започване 
изпълнението по договора, и налагат изменение на договора с отпадане на част от 
обема му. 

От друга страна, след завършване на трети етап от работата се провежда 
технически преглед на западен кран в машинна зала ч.700МВт от органите за 
технически надзор на основание чл.108, ал.1, т.6, буква „а” и буква „б” от Наредбата 
за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения.  

Работите по договора са изпълнени в цялост към настоящия момент, но 
окончателното приемане зависи от дейността на държавен орган по технически 
надзор, върху която страните нямат пряк контрол. Предвид забавата от 40 дни при 
предаване на съоръжението на изпълнителя и предстоящите коледно-новогодишни 
празници не може да бъде спазен крайния срок на договора по независещи от 
страните обстоятелства. 

Налице са обстоятелства по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, .които при 
полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, и които налагат 
изменение на договора. 

 
Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП  

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 
1. Общата стойност на договора, определена в Раздел II. Цени, фактуриране и 

начин на плащане се намаля от 68 460.00 лв. без ДДС на 48 219.00 лв., 
/четиридесет и осем хиляди двеста и деветнадесет лв./ без ДДС. 
 

2. Крайният срок за изпълнение на договора, определен в т. 1 на Раздел III. 
Срок и място за изпълнение на услугата се изменя до 30.01.2019 г. 
 

3. В Приложение № 1 Обем се правят следните изменения в точки 4, 7 и 10 
съобразно действително изпълнения обем дейности: 

  
  По настоящия договор След промяната Стойност  

на  
отпаднал 

обем 
лева без 

ДДС 

 
№ 

 
Наименование на 

ремонтните операции 

Единична 
 стойност в лева 

без ДДС  

Обща 
стойност в 

лева без 
ДДС 

Фактическо 
изпълнение 

% 

Наименование на 
ремонтните операции 

Единична 
 стойност в 

лева без 
ДДС 

Обща 
 Стойност 

на 
изпълнени
те работи  

4 Разглобяване , 
почистване и 
дефектовка на горния 
ролков блок на 
полиспаста на големия 
подем. 

6190.00 6190.00 30 
 

Частично разглобяване, 
почистване и 
дефектовка на горния 
ролков блок на 
полиспаста на големия 
подем.  

 
1857.00 

 
1857.00 

4333 

7 Сглобяване и монтаж 
на горния ролков блок 
на полиспаста на 
големия подем, като се 
монтират новите  
втулки на ролките и 
новата ос на ролковия 
блок. Гресиране на 
ролките. 

8500.00 8500.00 30 Сглобяване на горния 
ролков блок на 
полиспаста на големия 
подем. 

2550.00 2550.00 5950 

10 Изработка от материал 
на Изпълнителя на нова 
ос на долния ролков 
блок на полиспаста на 
големия подем                                                                                                   

2530.00 2530.00 40 Ремонт на  оста на 
долния ролков блок на 
полиспаста на големия 
подем.                                                                                                   

1012.00 1012.00 1518 



 
4. В Приложение № 1 Обем т. 5 на стойност 6240.00лв. без ДДС и т. 6 на 

стойност 2200.00лв. без ДДС се заличават, тъй като дейностите няма да бъдат 
изпълнени. 

 
Всички останали клаузи от Договор № 16050/21.09.2018 г.  остават непроменени. 

 

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по 

един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора. 

 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……./п/…..              ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……./п/….. 
Изп. директор:                          Управител: 
                           инж. Ж. Д                                 Ив. Т.  
   
 
 

Отг. по договора: ……./п/….. 
инж. Д. М. – Н-к ТЦ /тел. 042 662852/ 

 общо  17220    5419 11801 


