
ДОГОВОР 

 

№  16502 

 

Днес, 12.07.2019г. в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящият 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 регистър 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  

 

„Ханиуел“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: 1528 гр. София, бул. 

„Христофор Колумб“ 64, София Еърпорт Център, Логистична сграда 1; тел. 02 402 

0900, факс: 02 402 0990; Регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при 

Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ: 831093277, Ид № по ДДС: BG831093277; 

Разплащателна сметка IBAN: BG71BNPA94401020075110 BIC: BNPABGSX при Банка: 

БНП Париба – гр. София 1000, бул. „Цар Освободител“ 2; представлявано от Красимир 

Димитров Станчев – Управител и Димитър Янев Георгиев - Прокурист, наричано 

за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. Предметът на настоящият договор е „Въвеждане в системата за управление на 

Абсорбер 8 на алгоритми, измервания и управление на съоръжения, свързани с 

изграждането на пето дюзово ниво“.  

2. Неразделна част от настоящия договор са Приложение 1 – Техническо задание и 

Приложение 2 – Спецификация за доставка. 

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

поръчка, чрез публично състезание съгласно чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП,  с рег. № 19045. 

 

II. ЦЕНИ, НАЧИН НА ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ 

 

1.Общата стойност на договора е: 179 850.00 лв. (сто седемдесет и девет хиляди 

осемстотин и петдесет лв., 0 ст.) без ДДС.  

1.1 Цена за доставка и монтаж на оборудване: 55 071.00 лв. /петдесет и пет хиляди 

седемдесет и един лв., 0 ст./ без ДДС. 

1.1.1 Единичните цени за доставка са дадени в Приложение 2 – Спецификация за 

доставка. 

1.2 Цена за пусково-настроечни дейности и пуск в експлоатация: 124 779.00 /сто 

двадесет и четири хиляди седемстотин седемдесет и девет лв., 0 ст./, без ДДС. 

2. Фактурирането се извършва на следните етапи: 

           - след доставка на оборудването (хардуер, софтуер), за стойността на доставките; 

           - след извършване на монтажните и инсталационни дейности; 



           - след протокол за успешно проведени 72 часови проби, за пусково-настроечните 

дейности и пуск в експлоатация на системата за управление. 

3. Плащане: до 60 дни след подписване на съответните протоколи и фактура, издадена 

съгласно чл.113 от ЗДДС и след документи, представени по чл. 66, ал.3-15 от ЗОП при 

сключени договори с подизпълнители. Срокът за плащане започва да тече от датата на 

последно представения документ. 

 

III. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Срокът за изпълнение на договора е до 30.12.2019г. 

2. Срок за изготвяне на работен проект – 1 месец, след сключване на договор 

3. Срок за доставка: до 90 дни, след сключване на договор 

4. Срок за реакция при наличие на повреда: до 8 часа след уведомяването в работно 

време (8-16ч.) и до 16 ч. в извънработно време (16-8ч.), в събота, неделя и през 

официални празници. 

5. Място на изпълнение на поръчката:  контролна зала СОИ 7/8 - на системата за 

управление на СОИ 8 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.  

  

 IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

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 услугата, в случай, че има забележки по т.5. от текущия 

Раздел. 

3. е длъжен да предостави кабелите по т.7 от Техническото задание; 

4. е длъжен да организира и проведе 72-часови проби, и да приеме услугата като 

подпише приемо-предавателен протокол при успешно проведени 72-часови проби. 

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

Раздел II от настоящият договор; 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. Изпълнителят се задължава да изпълни дейностите в съответствие с техническото 

задание - Приложение № 1, неразделна част от договора. 

2. Изпълнителят се задължава да изпълни дейностите по договора със свой ръководен 

и изпълнителски състав (представя се списък), съгласно сроковете и изискванията за 

качество. 

3. Изпълнителят се задължава при извършване на дейностите да не назначава хора, 

които са в трудово-правни отношения с централата. Същото се отнася и при договаряне 

с подизпълнителите. 

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

фирмата. 

5. Изпълнителят се задължава след завършване на работата да предостави системния и 

базов софтуер на Възложителя, както и правата върху разработеното програмно 

осигуряване, без право на преотстъпване на трети лица. 

6. Изпълнителят следва да извършва монтажните и инсталационните дейности, в 

синхрон, след  съгласуване с цех КИП, А и ръководството на Дружеството. 

7. Изпълнителят се задължава при документирането на сделките /фактурирането/ да 

спазва изискванията на чл.113 от ЗДДС и чл.4 от закона за счетоводството. 



8. 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. 

9. 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. 

10. 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.  

11. Изпълнителят при изпълнението на договорa за общественa поръчкa e длъжен да 

спазват 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. 

V. 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 /парична сума, банкова гаранция 

или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя/, в размер на 8992.00 лв., представляващи 5% от стойността му, 

закръглена до лев. Представя се преди подписването му и се освобождава до 30 дни 

след изтичане на гаранционния срок и отправено писмено искане от страна на 

Изпълнителя до Възложителя. Тази гаранция обезпечава и гаранционната отговорност 

на Изпълнителя през гаранционния период и се връща на Изпълнителя при 

добросъвестно изпълнение и липса на претенции от страна на Възложителя. 

2. Ако гаранцията е банкова, се представя по посочения в документацията образец и е 

със срок на валидност до 30.01.2021г. 

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

до 30.01.2021г. 

  

VІ. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ 

1. Изпълнителят да гарантира надеждна и безаварийна работа за период от не по-малко 

от 12 /дванадесет/ месеца от датата на подписване на приемо-предавателния протокол 

и протокола за успешно проведени 72 часови проби; 

2. При наличие на повреда, Изпълнителят да изпрати специалисти в срок до 8 часа след 

уведомяването в работно време (8-16) часа и до 16 часа в извънработно време (16-8) 

часа, в събота, неделя и официални празници; 

3. Отстраняваните повреди по време на гаранционния срок са за сметка на 

Изпълнителя, като срокът се увеличава с времето от явяването на аварията до 

отстраняването и. 

 

VII. 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 VI 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 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. 

8. 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. 

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. 

 

VIII. 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. Това 

уведомяване трябва да е потвърдено от Българската търговско-промишлена палата. В 

случая намира приложение чл. 306 от ТЗ. 

 

IX. 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. 

 

X. 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 3-дневно писмено предизвестие. 

Неустойките по Раздел VII остават дължими. 

4. Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие на основание чл.73, 

т.1 от ППЗОП. 

 

XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ (чл.112, ал. 4 от ЗОП) 

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 от ЗОП във връзка с 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.  

 

ХII. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1. За всички неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския 

закон, Закона за задълженията и договорите, и действащите нормативни документи. 

2. 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. 

3. Двете договарящи се страни се задължават да се информират взаимно за всички 

промени, касаещи дружествата и тяхната дейност. 



4. 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. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                  ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

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

         инж.Ж. Динчев                                                          Красимир Станчев 

 

            Прокурист:…..(п)……… 

                  Димитър Георгиев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Т Е Х Н И Ч Е С К О   З А Д А Н И Е 

 

Във връзка с оптимизация на абсорбер 8, изграждане на пето дюзово ниво, промяна 

на местоположението на капкоуловителя с цел повишаване на ефективността на 

очистване на димни газове се налагат промени в софтуера, добавяне на полеви КИП 

промяна местоположението на съществуващи съоръжения. 

 За целта ще бъдат преместени клапи демистри 48бр. от ▼+30.30м. на ▼+32.50м. В 

тази връзка ще бъде необходима подмяна на кабели и пневмошлаух към съответните 

клапи. Тук не се налагат промени в логиката и мнемосхемите. 

 Премахване на една бъркалка 08HTD10AM003, което ще доведе до изключването 

и от мнемосхеми, логики, стъпкови програми, блокировки и защити. 

 Добавяне на една рециркулационна помпа и свързаните с нея смукателна клапа, 

промивна клапа, дренажна клапа, налягане пред и след ПРЦ, разход охлаждаща вода, 

температури на лагери и намотки, ток на двигателя на помпата. Окабеляването ще се 

осъществи от датчика или агрегата до най-близкото междинно табло или съединителна 

кутия и по резервни жила ще стигне до съответния шкаф на системата за управление. 

Необходимите входове и изходи са предвидени с изграждането на системата и са налични. 

Тук ще е необходимо включването на новите агрегати и мерения в мнемосхеми, логики, 

стъпкови програми, блокировки и защити. 

 Измененията на блокировки и защити ще бъдат съгласувани на място с основния 

цех. 

 

Входни данни за групово управление на ПРЦ5 са: 

 

1.) Рециркулационна помпа 08HTF15AP001: от КРУ на СОИ 8 -6кV 

със следните сигнали: 

Команда СТАРТ; 

Команда СТОП; 

ТЕСТ позиция на прекъсвача; 

ГРЕШКА в прекъсвача; 

Обратна връзка ПРЕКЪСВАЧ ЗАТВОРЕН (ПОМПА РАБОТИ); 

Обратна връзка ПРЕКЪСВАЧ ОТВОРЕН (ПОМПА НЕ РАБОТИ). 

2.) Дренажен клапан 08HTF15AA625: 

Команда ОТВАРЯНЕ; 

Команда ЗАТВАРЯНЕ; 

Обратна връзка клапан ОТВОРЕН; 

Обратна връзка клапан ЗАТВОРЕН. 

3.) Миещ клапан 08HTF15AA624: 

Команда ОТВАРЯНЕ; 

Команда ЗАТВАРЯНЕ; 

Обратна връзка клапан ОТВОРЕН; 

Обратна връзка клапан ЗАТВОРЕН. 

4.) Смукателен клапан 08HTF15AA00: 

Команда ОТВАРЯНЕ; 

Команда ЗАТВАРЯНЕ; 

ГРЕШКА в MCC; 

Обратна връзка клапан ОТВОРЕН; 

Обратна връзка клапан ЗАТВОРЕН; 
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Обратна връзка "Моментен изключвател ОТВОРЕНО; 

Обратна връзка "Моментен изключвател ЗАТВОРЕНО; 

5.) Налягане на суспензия пред (0-2Bar; H>0.15Mpa; L<0.13Mpa; LL<0.11MPa) и след (0-

2,5Bar; H>0.17Mpa; L<0.06Mpa; LL<0.05MPa) ПРЦ5 08HTF15CP001 и 08HTF15CP002:  

Сигнал 4..20mA аналогов вход със захранване от системата за управление. 

6.) Ток на ПРЦ5 (0-200A)  08HTF15CE001:  

Сигнал 4..20mA аналогов вход с външно захранване от преобразувателя за ток. 

7.) Температури на преден (0÷150oC; НH>120оC; H≥115оC) и заден (0÷150oC; НH>120оC; 

H≥115оC) лагер на ПРЦ5 08HTF15CТ011 и 08HTF15CТ012:  

Сигнал 4..20mA аналогов вход със захранване от системата за управление. 

8.) Температури на намотки на двигателя 08HTF15CТ701 и 08HTF15CТ702: Цифрови 

сигнали от КРУ за висока температура на намотките. 

9.) Разход на охлаждаща вода към редуктора на ПРЦ5 (0-15 l/min): 08HTQ46CF001: 

Сигнал 4..20mA аналогов вход. 

 

 

Детайлно описание на логиката за управление на отделните агрегати 

 

1. 08HTF15AP001 - Рециркулационна помпа 5 

1.1. Разрешение за пуск 

Смукателен клапан в положение отворено, дренаж затворен, миещ 

клапан затворен. 

1.2. Разрешение за изключване: винаги 

1.3. Защитно изключване: 08HTF15АА001 не е напълно отворен, 

дренаж не е напълно затворен, миещ клапан не е напълно 

затворен, ниво в абсорбера по-ниско от минимално допустимото 

за нормална работа на помпата, висока температура на преден 

или заден лагер, висока температура на намотки на двигателя, 

липса на поток на охлаждаща вода към редуктора на помпата. 

1.4. Автоматичен старт/стоп: От стъпкова програма за управление на 

ПРЦ5 08HTF15EC001 

1.5. Ръчен старт/стоп: чрез подаване на старт команда от оператора при липса на 

сигнал за защитно изключване и наличие на всички 

условия за нормален пуск. 

2. 08HTF15AA001 - смукателен клапан пред ПРЦ5 

2.1. Разрешение за отваряне: дренаж затворен, миещ клапан 

затворен, помпа не работи. 

2.2. Разрешение за затваряне: Помпа не работи 

2.3. Защитно затваряне: при аварийно изключване на помпата. 

2.4. Автоматично отваряне/затваряне: От стъпкова програма за 

управление на ПРЦ5 08HTF15EC001 

2.5. Ръчно отваряне/затваряне: чрез подаване на команда от 

оператора при липса на сигнал за защитно затваряне и наличие на 

всички условия за отваряне/затваряне. 

3. 08HTF15AA625 - дренажен клапан 

3.1. Разрешение за отваряне: Помпа 08HTF15AP001 не работи и 

смукателен клапан 08HTF15AA001 напълно затворен; 

3.2. Разрешение за затваряне: винаги; 

3.3. Защитно отваряне - няма; 

3.4. Помпа 08HTF15AP001 работи. 
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3.5. Автоматично отваряне/затваряне: От стъпкова програма за 

управление на ПРЦ5 08HTF15EC001 

3.6. Ръчно отваряне/затваряне: чрез подаване на команда от 

оператора при липса на сигнал за защитно затваряне и наличие на 

всички условия за отваряне/затваряне. 

4. 08HTF15AA624 - клапан за миене (миещ клапан) 

4.1. Разрешение за отваряне: Помпа 08HTF15AP001 не работи и 

смукателен клапан 08HTF15AA001 напълно затворен; 

4.2. Разрешение за затваряне: винаги; 

4.3. Защитно отваряне - няма; 

4.4. Помпа 08HTF15AP001 работи или 08HTF15AA001 не е 

затворен. 

4.5. Автоматично отваряне/затваряне: От стъпкова програма за 

управление на ПРЦ5 08HTF15EC001 

4.6. Ръчно отваряне/затваряне: чрез подаване на команда от 

оператора при липса на сигнал за защитно затваряне и наличие на 

всички условия за отваряне/затваряне. 

5. 08HTF15EC001 - стъпкова програма за управление на ПРЦ5 

5.1. Разрешение за СТАРТ: Липса на защитни сигнали към помпата, 

наличие на вода за охлаждане, наличие на ниво в абсорбера, 

технологични разрешения. 

5.2. Разрешение за СТОП: винаги ако няма други технологични 

ограничения 

5.3. Защитно включване: няма 

5.4. Защитно изключване: аварийно изключване на ПРЦ5; 

 

Да се повтори логиката за управление на съответните съществуващи агрегати, 

както и новите да се включат в съответните стъпкови програми. Да се осъществят 

съответните блокировки и защити. Новите агрегати да се добавят в съответните 

мнемосхеми. 

 

 

6. Доставка и монтаж на оборудване  

 

№ Описание Тип Бр. 

1 

Смарт трансмитер за манометрично 

налягане с разделителна мембрана, с 

дисплей, комплект с крепежни елементи. 

Изход: 4÷20mA - двупроводна 

схема на свързване, 

Захранване 24VDC. 

Обхват: 0 ÷ 2.5 bar. 

Клас на точност ≤ 0.075 % 

AS D800 

V15956 AE-2018 545 Y04 023 

044 206418(20.8)699 P13 

P36 074 G11 202 Z2E 

1 бр. 

2 

 

Смарт трансмитер за манометрично 

налягане с разделителна мембрана, с 

дисплей, комплект с крепежни елементи. 

Изход: 4÷20mA - двупроводна 

схема на свързване, 

Захранване 24VDC. 

 

 

AS D800 

V15956 AE-2022 545 Y04 023 

044 206418(20.8)699 P13 

P36 074 G11 202 Z2E  

 

1 бр. 
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Обхват: 0 ÷ 4 bar. 

Клас на точност ≤ 0.075 % 

 

3 

Магнитоиндуктивен разходомер състоящ 

се от сензор и електронен 

преобразувател, разделени с кабел, 

Измервателен обхват:0÷15 l/min, 

Изход: 4÷20mA; 

Импулсен честотен изход; 

HART-комуникация; 

LCD дисплей 

Захранване 24Vdc 

MAG-XE DE21 RP15FF6AS 

AA2EE1/E48KD0 3000E 
1 бр. 

4 Пневмошлаух с 200 бързи връзки, 8 мм 500 м 

1 

ком

плек

т 

  

7. Доставка, полагане, разделка, маркиране и свързване на кабели: 

 

№ Тип Сечение ,мм2 Дължина ,м Предназначение 

1 NYY-J 4x1.5 2000м Управление клапи демистри 

2 NYY-J 7x2.5 250м Управление клапи 

3 ШВПС 3x1.5 750м Управление клапи 

4 ШВПС 3x1.5 250м 
Захранване прибор 

08HTQ46CP001 

5 JE-LiY(St)Y 4х2x0.8 250м Крайни изключватели клапи 

6 JE-LiY(St)Y 2х2x0.8 400м Измервания 

 

Полагане на кабелите 

В тръби 20% 

По кабелна скара 80% 
 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                  ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

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

         инж.Ж. Динчев                                                          Красимир Станчев 

 

            Прокурист:…..(п)……… 

                  Димитър Георгиев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

I. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА  

 

№ Описание Тип 

М
я

р
к

а
  Един. 

цена, в 

лв. без 

ДДС 

Обща 

цена, в 

лв. без 

ДДС 

1 

Смарт трансмитер за 

манометрично налягане с 

разделителна мембрана, с 

дисплей, комплект с 

крепежни елементи. 

Изход: 4÷20mA - двупроводна 

схема на свързване, 

Захранване 24VDC. 

Обхват: 0 ÷ 2.5 bar. 

Клас на точност ≤ 0.075 % 

AS D800 

V15956 AE-2018 545 

Y04 023 

044 206418(20.8)699 

P13 

P36 074 G11 202 Z2E 

1 бр. 

 

 

 

 

3422.23 

 

 

 

 

3422.23 

2 

Смарт трансмитер за 

манометрично налягане с 

разделителна мембрана, с 

дисплей, комплект с 

крепежни елементи. 

Изход: 4÷20mA - двупроводна 

схема на свързване, 

Захранване 24VDC. 

Обхват: 0 ÷ 4 bar. 

Клас на точност ≤ 0.075 % 

 

 

AS D800 

V15956 AE-2022 545 

Y04 023 

044 206418(20.8)699 

P13 

P36 074 G11 202 Z2E  

 

 

1 бр. 

 

 

 

 

3422.23 

 

 

 

 

3422.23 

3 

Магнитоиндуктивен 

разходомер състоящ се от 

сензор и електронен 

преобразувател, разделени с 

кабел, 

Измервателен обхват:0÷15 

l/min, 

Изход: 4÷20mA; 

Импулсен честотен изход; 

HART-комуникация; 

LCD дисплей 

Захранване 24Vdc 

MAG-XE DE21 

RP15FF6AS 

AA2EE1/E48KD0 

3000E 

1 бр. 

 

 

 

 

4722.25 

 

 

 

 

4722.25 

4 
Пневмошлаух с 200 бързи 

връзки, 8 мм 
500 м 

1 

ком

плек

т 

1560.00 1560.00 

5 

Кабел тип ШВПС;  

Сечение, мм2: 3x1.5;  

Предназначение: Управление 

клапи 

 
750

м 

1.23 922.50 
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6 

Кабел тип ШВПС;  

Сечение, мм2: 3x1.5;  

Предназначение: Захранване 

прибор 08HTQ46CP001 

 
250

м 

1.23 307.50 

 

 

ОБЩО: 

 

 

14 356.71 

  
 

 

II. МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ 

 

Цена за монтаж на доставеното оборудване: 40 714.29 /четиридесет хиляди седемстотин 

и четиринадесет лв., 29 ст./, лв., без ДДС. 

 
 

III.     ОБЩА СТОЙНОСТ  I.  + II.:    55 071.00 /петдесет и пет хиляди седемдесет и 

един лв., 0 ст./ 
 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                  ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

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

         инж.Ж. Динчев                                                          Красимир Станчев 

 

            Прокурист:…..(п)……… 

                  Димитър Георгиев
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