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ДОГОВОР 

 

№  16568 

 

Днес, 13.08.2019г. 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  

 

„Техноинженеринг” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, 

ул. „Хаджи Димитър Асенов” №89, тел. 042 966 069, факс: 042 966 656; Електронна 

поща: office@technoengineering.bg; Регистрирано в Търговския регистър и регистър 

на ЮЛНЦ при Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ:123759274, Ид № по 

ДДС: 123759274; IBAN: BG82UNCR70001522100187; BIC: UNCRBGSF Банка: 

„Уникредит Булбанк” АД – гр. Стара Загора, представлявано от Илиан Борисов 

Марков - Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. Предметът на настоящият договор е заготовка, доставка и монтаж на 

стоманена конструкция към Абсорбер 8. 

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

Приложение 2 – Обем дейности за изпълнение. 

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. № 19059  по 3-та обособена позиция. 

II. ЦЕНИ, НАЧИН НА ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ 

1.Общата стойност на договора е: 268 883.23  лв. (двеста шестдесет и осем хиляди 

осемстотин осемдесет и три лева, 23 ст.) без ДДС.  

В цената са включени стойностите за труд, материали и консумативи по заложения 

обем и всички други дейности, необходими за извършване на строително 

монтажните работи за изпълнение на договора. 

1.1 Единичните цени за доставка са дадени в Приложение 2 – Обем дейности за 

изпълнение. 

 2. Фактуриране и плащане: плащането се извършва до в срок до 60 дни след 

представяне на Протокол за установяване завършването  и заплащането на 

натурални видове строителни и монтажни работи, двустранно подписан приемо – 
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предавателен протокол и фактура, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС. Срокът за 

плащане тече от датата на последно представения документ. Допускат се междинни 

плащания на база извършени дейности, включени в предмета на договора. В този 

случай приемо-предавателният протокол се представя с последната фактура при 

извършване на окончателното плащане. 

  

III. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Срокът за изпълнение на договора по трета обособена позиция  е 8 месеца от 

датата на подписан Протокол образец 2 за откриване на строителната площадка, но 

не повече от 18 месеца от датата на подписване на договора. 

2. Не се включва в определения по чл. 1 от този раздел срок за  изпълнение на СМР 

времето за престой в следните случаи: 

2.1.1 Когато строежът е спрян за периода, считан от датата на подписване на акт 

обр. 10 за спиране на строителството до датата на подписване на акт обр. 11 за 

продължаване на строителството по Наредба № 3/ 31.07.03 на МРРБ на основание 

ЗУТ; 

2.1.2 Когато държавни компетентни органи или извънредни събития наредят или 

предизвикат временно спиране на работата; 

2.1.3. Когато не по вина на Изпълнителя Възложителят е наредил временно спиране 

на всички работи или на вид работа, която обективно налага забавено изпълнение 

на други видове работи. За причините и времетраенето на престоя се съставя и 

подписва двустранен протокол. 

3. Място на изпълнение по смисъла на договора: производствена площадка „ТЕЦ 

Марица изток 2“ЕАД. 

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ГАРАНЦИОНЕН СРОК 

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 13 444.00 лв., 

представляващи 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 на изпълнените строителни работи 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 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 31 месеца от датата на сключване на договора. 

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

валидност 31 месеца от датата на сключване на договора. 

5. Гаранционен срок за изпълнените строителни работи – 10 (десет) години, 

съгласно чл. 20 ал. 4 т.1 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 

обекти. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на приемо - 

предавателен протокол между Изпълнител и Възложител. 

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

средства появилите се пропуски и дефекти, дължащи се на некачествено изпълнение 

на СМР, които се установяват с двустранен протокол между Изпълнител и 
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Възложител. Ако в три дневен срок от писменото уведомление Изпълнителят не 

изпрати свои представители, Възложителят сам съставя протокола и той е 

задължителен за страните. 

 V.  ЗАВЪРШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СМР      

1. В процеса на строителството Авторският надзор, осъществяван от Проектанта, и 

Възложителят извършват входящ контрол на материали и доставки и текущ контрол 

на изпълнението в съответствие с изискванията на работния проект. Доставките се 

съпътстват със сертификат за качество и произход и /или декларация за 

съответствие.  

2. Договорът приключва с подписване на приемо – предавателен протокол между 

Възложител и Изпълнител. Същият се съставя и подписва при изпълнен обем на 

договора и липса на забележки по изпълнението от страна  на авторски надзор и 

възложител, изготвена документация (досие) на строежа – актове и протоколи 

съгласно Наредба 3/2003г. 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ   

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

1. Възложителят се задължава да осигури необходимите условия за безопасно 

изпълнение на възложените дейности. 

2. Възложителят се задължава да осигури на Изпълнителя необходимото захранване 

с електроенергия. 

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

инструктаж в съответствие с действащите правилници и нормативни документи. 

4. Възложителят се задължава да назначи лице или група от своя персонал, 

отговорно за решаването на всички въпроси, възникнали в процеса на работата. 

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

разделно изхвърляне на отпадъците. 

6. Възложителят се задължава да заплати извършените СМР в договорения срок 

след подписване на Протокол за  установяване завършването и заплащането на 

натурални видове строителни и монтажни работи. и издадена фактура съгласно 

разпоредбите на чл.113 от ЗДДС. 

7. Когато Изпълнителят изпълнява неточно предмета на договора или изпълнението 

не отговаря на обема строително-монтажни работи – Приложение №2, 

Възложителят има право да откаже приемането на обекта и заплащане на част или 

цялото възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни точно задълженията си по 

договора. 

8. 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. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

1. Да изпълни със свои ръководни и изпълнителски кадри СМР в съответствие с 

обемите, сроковете и изискванията за качеството, предмет на настоящия договор, и 

в съответствие с проектната документация, предоставена от Възложителя.  

2. Да извърши СМР в съответствие със строителните норми за качество. 

3. Да уведоми незабавно Възложителя при възникване на проблеми от технически 

характер, които могат да затруднят изпълнението на договора. 
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4. Всеки ден да почиства работната площадка и да не допуска разхвърляне на 

материали или отпадъци. Периодично да транспортира отпадъците до депо за 

отпадъци и да отстранява евентуални замърсявания. При констатиране на 

нарушения по това изискване, се налагат финансови санкции, с които се 

компенсират, извършени от Възложителя дейности по отстраняване на 

замърсяванията.  

5. Да опазва от повреди и замърсяване останалите съоръжения в „ТЕЦ Марица изток 

2”ЕАД. При причиняване на повреди и замърсявания, същите се отстраняват за 

сметка на Изпълнителя. 

6. При извършване на работата да не назначава хора, които са в трудово-правни 

отношения с дружеството. 

7. Да осигури персонала си с отличителни знаци на фирмата. 

8. По мотивирано искане на лицето, оправомощено от Възложителя да изпълнява 

инвеститорски контрол, Изпълнителя отстранява от обекта свой работник или 

служител, чиито действия или бездействия са довели до некачествено изпълнение 

на работите по договора. 

9. При установяване на некачествено изпълнение на СМР, Изпълнителят се 

задължава да ги извърши отново за собствена сметка или да възстанови направените 

от Възложителя разходи за това. 

10. Изпълнителят се задължава при документирането на сделките (фактурирането) 

да спазва изискванията на чл.113 от ЗДДС. 

11. Подготовката и изготвянето на цялата техническа документация (актове, 

протоколи, сертификати за вложени материали, дневници и т.н.) по изискванията на 

Наредба 3 са задължение на Изпълнителя. Последният предава един екземпляр (или 

копие), регулярно в процеса на изпълнение на СМР на Възложителя. Оригиналите 

съхранява в досие на обекта, които предава на Възложителя при подписването на 

приемо-предавателния протокол.  

12. Необходимите материали и транспортни съоръжения за изпълнение на предмета 

на договора са задължение на Изпълнителя. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

http://www.tpp2.com/
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16. 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. 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 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 
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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 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 
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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                                                       инж. Илиан Марков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Т Е Х Н И Ч Е С К О   З А Д А Н И Е 
 

• Обхват на поръчката 

Предмет на настоящото задание е изпълнение на стоманена рамкова конструкция с 

вертикални връзки на нова Помпена станция към Абсорбер 8. Същата се монтира върху 

ростверка на пилотен фундамент, предмет на изпълнение от друг изпълнител, поради 

което преди започване на монтажните работи се извършва проверка на разположението 

на анкерните групи и закладни части, съответствието им съгласно проекта и 

приемането им с протокол. Монтажът на стоманените конструкции ще се извършва  с 

помощта  на болтови или заваръчни  съединения, като конкретните  детайли са 

показани в чертежите.  Видът на конструкцията на сградата за новата рециркулационна 

помпа е съобразен  със съществуващите опорни конструкции на минаващия над 

площадката газоход. Сградата предпазва от атмосферни влияния оборудването към 

помпата. Конструкцията е съставена от 4 стоманени рамки по оси 1а до 4а  с различни 

междуосия между тях. Рамките са с отвор 4,75м и височина 11,6 м.  На кота +11,20 е 

предвиден мостов едногредов висящ  кран включен в обемът на настоящата процедура. 

Характеристиките му  виж по долу в обяснителната записка. На  кота  +8,85 е развита 

обслужваща площадка . В проекта е предвидено 3 от рамките да се доставят на обекта 

като цели марки. За четвъртата е отбелязано място и детайли за монтажно снаждане, 

но ако транспорта позволява , е препоръчително да се изпълни като една марка. 

Рамките в надлъжно направление са укрепени с хоризонтални връзки на две нива и 

диагонали в средното междуосие . Поради тясната и висока схема на рамките се налага 

да се укрепят допълнително с диагонали, чиято схема е съобразена с тръбопровода. 

Фасадните панели по ос М са изнесени на 46 см, извън колоните за да се осигури 

допълнително пространство за обслужване на помпата и останалото оборудване на 

кота терен. 

   Характеристики  на  крана за обслужване на ПРЦ5 Абсорбер 8: 
 

Тип:      кран мостов едногредов висящ  

Товароподемност, t                 10  

Височина на подем, m        12 

Междурелсово разстояние, m                  3 

Скорост на главния подем, m/min  

Бърза/бавна               4/0,75  

Скорост на крана, m/min   

  Бърза/бавна              32/10 

Скорост на телфера, m/min   

  Бърза/бавна              6/20 

Начин на ел. захранване на крана  бусбар система  

Управление     радио/резервен висящ пулт 

Режим на работа             2М 

Клас на изолация    IP54 

Ограничители на товара  да 

Изключватели на подем  да 

Изключватели ход кран и телфер да  

Оптика против сблъсък   да  

Температура на околната среда  (-15ОС / +40ОС 

 Доп. Изисквания  

Монтаж: 



9 

ТО/ММ/ЛЯ 

Монтажът да се извърши от оторизирана фирма. Да се предвидят всички необходими 

и допълнителни елементи (подпори за ел. шината, кабели след крановото табло и др).  

При изпълнение на строително монтажните работи се спазват стриктно всички 

изисквания, заложени в проекта и изискванията на ПИПСМР. 

В процеса на работа се изготвят изискуемото досие от актове , протоколи и дневници  

съгласно   Наредба  № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството. 

Пред вид факта, че местостроителството е сред съществуващи съоръжения и 

комуникации и е трудно достъпно от гледна точка на механизация, е задължителен 

предварителния оглед на място.  

Неразделна част от заданието са: 

- Пълна Работна проектна документация, с която разполага Възложителя /на 

електронен носител / 

- Количествена сметка 
  

• Отпадъци генерирани по време на строителството 

Всички отпадъци генерирани по време на строителството се събират разделно на 

строителната площадка и се натоварват на транспорт на Възложителя. Ангажимент на 

Възложителя е транспортирането им до площадки, съгласно регламента на централата 

за екологосъобразното им третиране. 

• Безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. 

За допускане до работа Изпълнителя изготвя необходимия пакет документи съгласно 

регламента и Правилника за вътрешния ред в централата.  

Преди започване на работа изпълнителя е длъжен да разработи План за безопасност и 

здраве съгласно изискванията на Наредба №2 от 22.03.2004г. При нужда го 

актуализира, подписва и осигурява необходимите по плана длъжностни лица за 

контрол.  

Задължение на Изпълнителя е и изготвянето на доклад за Оценка на риска. 

По време на строителството да се използват само изправни и oтговарящи на 

техническите изисквания механизация и инструменти. 

Изпълнителските кадри да имат необходимата квалификация и правоспособност. 

Същите преминават през първоначален инструктаж, провеждан от отдел ”Безопасност 

и здраве” към централата и инструктаж на работното място, проведен от специалисти 

на отдел „Инвестиции”. 

Изпълнението да  се извършва с лични предпазни средства при спазване на ЗУТ, 

Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар, Наредба № 9 от 09.06.2004 за техническа експлоатация на 

електрически централи и мрежи, НАРЕДБА № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на 

електрическите уредби и електропроводните линии, ПРАВИЛНИК за безопасност и 

здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, Други 

специфични нормативни документи на централата. 

   

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                  ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

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

         инж.Ж. Динчев                                                       инж. Илиан Марков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Обем дейности по заготовка, доставка и монтаж на стоманена конструкция към 

Абсорбер 8  

№ ВИДОВЕ РАБОТИ К-во 
Ед. 

мярка 

Един. 

цена, в 

лв. без 

ДДС 

Обща 

цена, в лв. 

без ДДС 

 ЧАСТ СК       

I СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ КЪМ АБСОРБЕР 8       

1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА РАМКОВА 

КОНСТРУКЦИЯ  С ВЕРТИКАЛНИ УКРЕПИТЕЛНИ 

ВРЪЗКИ; ВИСОЧИНА ДО 15 М 
кг 32081    4.37 140 193.97 

2 
АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА ПО СТОМАНЕНА 

КОНСТРУКЦИЯ/  СИСТЕМА УСТОЙЧИВА НА 

АГРЕСИВНА СРЕДА/ 
м2 1284 14.93 19 170.12 

3 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЪЛБИ И  ПЛОЩАДКИ ДО 

0.3Т И ВИСОЧИНА ДО 15 М 
кг 819 4.34 3554.46 

4 АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА ПО СТЪЛБИ И 

ПЛОЩАДКИ / СИСТЕМА  УСТОЙЧИВА НА АГРЕСИВНА 

СРЕДА/ 
м2 41 14.93 612.13 

5 

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОКРИВНИ И ФАСАДНИ 

ПАНЕЛИ  С ДЕБЕЛИНА 160 ММ ; ПЪЛНЕЖ 

МИНЕРАЛНА ВАТА ; ПОКРИТИЕ-PVC,ЦИНКОВА 

ОСНОВА ; ЦВЯТ ПО ИЗБОР НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ НА ВИСОЧИНА ДО 15 М 

м2 545 113.19 61 688.55 

6 

ПОДЛИВКА ПОД БАЗИТЕ НА КОЛОНИТЕ И 

ЗАПЪЛВАНЕ НА КУТИИ ЗА АНКЕРИ С ПРОДУКТИ НА 

GANTREX; БУЛЦЕМЕКС ИЛИ АНАЛОГИЧЕН    (0.5М3) 
т 0.9 3480.44 3132.40 

7 

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА СТОМАНЕНА,  Р-РИ 

300Х330(BxH); С ВГРАДЕНА ПЕШЕХОДНА ВРАТА 

90/200 ; ВКЛЮЧЕНО АНТИКОРОЗИОННО ПОКРИТИЕ; 

ЩИФТ ЗА ФИКСИРАНЕ ПРИ ОТВОРЕНО И ЗАТВОРЕНО 

ПОЛОЖЕНИЕ; ПОМОЩНА РОЛКА; 

бр. 1 3006.00 3006.00 

8 КОНТАКТНО ЗАВАРЕНИ РЕШЕТЪЧНИ СКАРИ H=40 мм m2 10 227.46 2274.60  
ЧАСТ МТ       

II. ОБОРУДВАНЕ         

1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МОСТОВИ КРАН , 

ЕДНОГРЕДОВ ТОВАРОПОДЕМНОСТ 10 Т; 

МЕЖДУОСОВО РАЗСТОЯНИЕ 3 М; ВИСОЧИНА НА 

ПОДЕМ 12М; /ВИЖ ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ В 

ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ/ 

бр. 1 34401.40 34401.40 

2 ЗАХРАНВАНЕ НА КРАН ПО ДЪЛЖИНАТА НА ТРАСЕТО 

/БУСБАР СИСТЕМА / м.л. 12 70.80 849.60 

 ОБЩО: 268 883.23 

 

  

  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                  ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

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

         инж.Ж. Динчев                                                       инж. Илиан Марков 

 


