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ДОГОВОР 

 

                                                №  15911 

 

Днес, 19.06.2018г. се сключи настоящия договор за възлагане на 

обществена поръчка между: 

„ТЕЦ Марица изток2”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 при Агенцията по 

вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: 

BG22TTBB94001526680953, BIC: TTBBBG22, СосиетеЖенералЕкспресбанк 

АД, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен 

директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и  

 

„Леми трафо“  ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. 

„Владайско въстание“ № 1, тел. 076 670 620, факс: 076 670 871; Регистрирано в 

търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ: 

202845851, Ид № по ДДС: BG202845851; Разплащателна сметка IBAN:BG56 

UNCR 76301075519033 BIC: UNCRBGSF при„УниКредит Булбанк“ АД – гр. 

Перник; представлявано от Евгени Георгиев Славенин – Изпълнителен 

директор, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.Предметът на настоящия договор е доставка на 2 броя силови сухи 

трансформатори 6/0,4 kV, 400 кVА, произведени от „Леми трафо“  ЕАД. 

2. Неразделна част от договора е Приложение №1 – Техническо задание. 

3. Договорът се сключва в резултат на проведена обществена поръчка, по реда 

на чл.20, ал.3, т.2 и чл. 187, ал. 1 от ЗОПчрез събиране на оферти с обява 

рег.№918049 по втора обособена позиция. 

II. ЦЕНИ, НАЧИН НА ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ 

1. Общатастойност на договора е 22 280.00 лв. / двадесет и две хиляди двеста 

и осемдесет лв. и 0 ст./ без ДДСс включенивсички разходи на изпълнителя за 

изпълнение на поръчката. 

2.Цената за 1 (един) брой трансформатор е 11 140.00 (единадесет хиляди сто и 

четиридесет лв. и 0 ст./ без ДДС. 

3. Плащането се извършва на два етапа, както следва:  

       І етап - 50% - авансово, след подписването на договора срещу издадена 

банкова гаранция за стойността на авансовото плащане;  

       ІІ етап - 50% - в срок до 60 дни след извършена доставка на 

трансформаторите, удостоверено с двустранно подписан Приемо-предавателен 
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протокол, представенипридружителни документи и издадена фактурасъгласно 

чл.113 от ЗДДС. Срокът за плащане тече от датата на последно представения 

документ. 

 

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Срокът за изпълнение на договора е10 (десет седмици) от датата на 

подписване на договора. 

 

ІV. ЕКСПЕДИЦИОННИ ДОКУМЕНТИ И ПРИЕМАНЕ 

4.1. Изпълнителят уведомява Възложителя по телефон или факс, че има 

готовност за експедиция на изделията, минимум 2 дни преди доставката им. 

Възложителят организира извършването на входящ контрол на доставката. 

4.2. При доставка Изпълнителят представя на Възложителя следните 

документи:  

 габаритничертежи; 

 протоколзапроведениизпитвания; 

 сертификат/декларациязапроизход на трансформаторите; 

 сертификат за качество на трансформаторите; 

 декларация за съответствие на трансформаторите; 

 приемо-предавателен протокол за доставка на трансформаторите; 

 инструкция за експлоатация на трансформаторите. 

Всички документи трябва да бъдат на български език. 

Доставка без изискуемите документи няма да бъде приемана от Възложителя. 

4.3. Приемането на доставката се извършва до 14.00ч. на територията на 

Възложителя в присъствието на представители на двете страни по договора, 

като се проверява количеството на доставените изделия, наличието и 

окомплектовката на експедиционни документи. Представителите на страните 

подписват приемо-предавателенпротокол за извършена доставка до склад на 

Възложителя.  

4.4. В срок до 5 (пет) дни от доставката на изделията Възложителят  провежда 

входящ контрол за установяване съответствието на доставените изделия с 

изискванията на Възложителя. Резултатите от входящия контрол на всяка 

доставка се документират в приемо-предавателен протокол. 

4.5. При липса на несъответствия вследствие на проведения входящ контрол за 

дата на доставката се приема датата на подписване на двустранния приемо-

предавателен протокол по т.4.4. При констатирани несъответствия за дата на 

доставка се приема датата на приемо-предавателния протокол, подписан от 

двете страни след доставка на изделие, отговарящо на изискванията на 

Възложителя.  

4.6 Всички допълнителни разноски на Изпълнителя по повод отстраняване на 

несъответствията в доставката са за негова сметка. 

4.7 В срок до 5 дни, считано от датата на приемо-предавателния протокол по 

т.4.5, Изпълнителят представя на Възложителя фактура оригинал, съдържаща 

описание на изделията, номер на договора, единични цени, количества и обща 

стойност. Към фактурата се прилага приемо-предавателния протокол по т.4.5. 
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V. ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА 

5.1. Изделията да бъдат доставяни в стандартна опаковка на производителя. 

5.2. Опаковкататрябва да бъдетакава, че да предпазвастоката от повреда по 

време на транспорт, пренасяне, товарене и разтоварване.  

5.3 Всяка опаковка да има опаковъчен лист, отговарящ на съдържанието й. 

 

VI . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

1. има право да оказва текущ контрол при изпълнение на договора. Указанията 

на Възложителя в изпълнение на това му правомощие са задължителни за 

Изпълнителя, доколкото тези указания не излизат извън рамките на договора. 

2. има право да не приеме изделията, в случай, че има забележки по т.4. от 

текущия Раздел. 

3. е длъжен да приеме доставката и да подпише приемо-предавателен протокол, 

ако изделията отговарят на техническото задание от Приложение №1 и са 

представени всички придружителни документи. 

4. е длъжен да заплати дължимите от него суми в сроковете и размерите, 

съгласно Раздел II от настоящият договор; 

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

1. Изпълнителят се задължава да достави изделия, които отговарят на 

техническото задание от Приложение 1. 

2. уведоми Възложителя 2 дни преди готовност за доставка. 

3. се задължава да представи необходимите документи при доставка изисквани 

в раздел ІV, т.2 от настоящия договор. 

4. се задължава преди започване изработването на трансформаторите, да 

изпрати за съгласуване с Възложителя чертеж на трансформатора с габаритни и 

присъединителни размери; 

5. се задължава да достави изделията в срока, упоменат в Раздел III, т.1 от 

договора,  

6. се задължава при документирането на сделките /фактурирането/ да спазва 

изискванията на чл.113 от ЗДДС и чл.4 от Закона за счетоводството. 

7. 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, Профил на купувача) и да изпълни изискванията 

им. 

8. 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. 
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9. 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.  

10. 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. 

 

VIІ. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ 

1.  Гаранционният срок за всеки трансформатор е 24 месеца от датата на 

Приемо –предавателен протокол за извършена доставка. 

2. Изпълнителят гарантира, че доставените от него изделия са нови, 

неупотребявани, произведени от висококачествени материали,отговарящи на 

изискванията на стандартите за страната производител и отраслови норми в 

дадената област, както и на изискванията от документацията към обществената 

поръчка. 

3. Изпълнителят гарантира, че доставените от него изделия са минали всички 

етапи на заводски контрол на качеството на технологичния цикъл на 

производството им. 

4. Качеството на доставените изделия се удостоверява със сертификат за 

качество от завода производител. 

5. Възложителят има право на рекламации за количествени несъответствия  в 

момента на приемането на изделията.  

 6. При замяна на некачествени изделия с нови гаранционният срок на 

доставените изделия започва да тече от датата на  доставката им. 

7. Банковата гаранция за стойността на авансовото плащане е с валидност 4 

(четири) месеца от датата на издаване;  

 

VIІІ. 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. 
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5. 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. 

6. Ако Възложителят прецени, че срока 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. 

7. Изпълнителят се съгласява да удовлетвори претенциите на Възложителя за 

плащане на неустойки, настъпили в резултата на негово неизпълнение 

произтичащо от настоящият договор. Възложителят се задължава при 

възникване на претенция да уведоми писмено Изпълнителя. Уведомлението 

трябва да бъде мотивирано по основание и размер. 

8. В случаите на т.7 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. 

IХ. 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. 

Х. 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. 

ХI. 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. 

3. Когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за 

която отговаря, Възложителя може да прекрати Договора с 7-дневно писмено 

предизвестие. Неустойките по Раздел IX остават дължими. 
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4. Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие на 

основание чл. 73, т.1 от ППЗОП. 

ХII. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1.Договорът влиза в сила от датата на неговото сключване. 

2.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 Закона за обществените поръчки. 

3.По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящият договор, 

Изпълнителят се обръща към отговорника на договора, указан по-долу. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                  ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Изп. Директор: …..(п)…….                 Изп. директор: …..(п)……. 

            инж.Ж. Динчев                                                 Евгени Славенин 
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Приложение № 1 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

за доставка на 2 броя силови сухи трансформатори 6/0,4 kV,400 кVА 

 
№084-2018  

1 Тип трансформатор TCFA 400/6/0.4, BkAo 

2 Номинална мощност 400 kVA 

3 Честота 50 Hz 

4 Намотка ВН, отлята в епоксидна смола   

  - Номинално напрежение 6000V 

  - Регулиране ±2x2.5% 

  - Свързване Δ - триъгълник 

  - Номинален ток 38.49 A 

5 Намотка НН, импрегнирана   

  - Номинално напрежение 400 V 

  - Свързване Y - Звезда 

  - Номинален ток 577.35 A 

6 Векторна група Dyn 5 

7 Стандарти IEC60076-11/EN 50588-1/EU 548-14 

8 Ниво на звука LpA/LwA ≤ 53 dB(A) / ≤ 60 dB(A) 

9 Степен на защита IP00 

10 Режим на работа Непрекъснат 

11 Фази 3 

12 Материал на намотките Al/Al 

13 Охлаждане AN 

14 Монтаж Закрит 

15 Тип изолация ВН - Отлети в смола/НН - Отлети в смола 

16 Изолационен клас F 

17 Прегряване ВН / НН 100 K/100 K 

18 
Клас опазване на околна среда/ 
противопожарен/климатичен 

E2/F1/C2 

19 Частични разряди ≤ 5 pC 

20 Надморска височина  До 1000м. 

21 
Максимална температура на околната 
среда 

40 °C 

22 Загуби на празен ход 750W   (+0%) 

23 Загуби на късо съединение (120°C) 5500W   (+0%) 

24 Напрежение на късо съединение 6%   (±10%) 

25 Размери         
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TO/MM/ЛЯ 

  -Дължина 1320 мм 

  - Широчина 750 мм 

  - Височина 1455 мм 

  - Междуосие 670 мм 

26 Тегло         

  - Общо 1280 кг. 

27 Покрития             

  - Магнитопровод RAL 9005 

  - Намотки RAL 3011 

  - Греди на магнитопровода Поцинковани 

28 Колела Ø125, пластмаса 

29 Чертеж  №   

30 Окомплектовка:         

  - Изводи ВН 3бр. 

  - Шинни изводи НН  с CUPAL плочи 3бр. 

  - Неутрален извод с CUPAL плоча   1бр. 

  - Пластини за превключване на напрежението   3бр. 

  -Табела    1бр. 

  - Уши за повдигане   4бр. 

  - Заземителни болтове   2бр. 

  - Пластмасови колела   4бр. 

  - Антивибрационни подложки   4бр. 

  - Клемна кутия IP 55   1бр. 

  - Термореле T119 1бр. 

  - PTC сензори  в намотки НН   6бр. 

 

 

 

 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                  ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Изп. Директор: …..(п)…….                 Изп. директор: …..(п)……. 

            инж.Ж. Динчев                                                 Евгени Славенин 
 


