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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 

към Договор № 15987/ 08.08.2018 г. 

 

         Днес, 03.01.2019г. в сградата на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото 

Допълнително споразумение № 2 към Договор № 15987/ 08.08.2018 г. с предмет: „Основен 

ремонт на конвективна шахта дясно на КА-12“, сключен в резултат на проведена процедура 

на договаряне с предварителна покана за участие, рег.№ 18074, по десета обособена позиция. 

 

„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 с ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: 

BG22TTBB94001526680953, BIC: TTBBBG22, Сосиете Женерал Експресбанк АД, 

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

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

 

и  

 

„Рудин” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, Ул. Свети Княз Борис № 

136 А, тел. 042/644664, факс: 042/641014. Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по 

вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ: BG202714798, Ид № по ДДС: 202714798; IBAN: 

BG98FINV915010UB018889 BIC: FINVBGSF Банка: Първа Инвестиционна Банка – град Стара 

Загора представлявано от Динко Драгиев Динев - Управител, наричано за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД: 

 

Съгласно ремонтната програма за 2018 г., Бл.№8 (ТГ-8 и КА-12) е в основен ремонт от 18.08. 

до 20.11.2018 г. Със заповед №1331/16.08.2018 г. Блок №8 е изведен в основен ремонт от 08:00 

часа на 18.08. до 16:00 часа на 20.11.2018 г. 

Поради промяна на срока за извършване на основния ремонт на Бл.№8 със заповед 

№1708/16.10.2018 г. до 16:00 часа на 21.12.2018 г., се наложи сключването на допълнително 

споразумение на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, с което се промени срокът за изпълнение 

на договора по т.1 от раздел III. на 150 дни и удължи срокът за изпълнение на ремонтните 

дейности, описани в Приложение №1 в съответствие с т.2 и т.3 от Раздел III. "Срок за 

изпълнение", до 21.12.2018 г. 

В последствие, в този срок са завършени и приети ремонтните дейности, описани в 

Приложение 1 на договора. Поради технологични затруднения при ремонта на турбината на 

блока, със заявка №6409/20.12.2018г. одобрена от ЕСО АД, гр. София срокът на основния 

ремонт на блока е удължен до 24:00 ч на 31.12.2018 г. Със заявка №6444/31.12.2018 г. срокът на 

основния ремонт на блока е удължен до 23:59 ч на 04.01.2019 г. При този нов срок на основния 

ремонт на блока се налага промяна на срока за изпълнение на договора, за да се осигури 

технологично време за пускови операции и провеждане на 72 часови проби на съоръженията. 
Поради горното и на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП срокът за изпълнение на договора по 

т.1 от раздел III следва да се удължи на 160 дни и срокът за изпълнение на ремонтните дейности, 

описани в Приложение №1 в съответствие с т.2 и т.3 от Раздел III. "Срок за изпълнение", до 

04.01.2019 г. 

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

           1. Раздел ІІІ , чл. 1 “Срок за изпълнение”  от договора се изменя, както следва:  

          „Срокът за изпълнение на договора е до подписване на протокол за проведени на 72-часови 

проби, но не повече от 160 дни от датата на сключването му.“ 
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          2. Раздел ІІІ , чл. 2 “Срок за изпълнение”  от договора се изменя, както следва:  

          „Срокът за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение № 1, е за 

времето на извеждане на съответния котел в ремонт съгласно годишен ремонтен график на 

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2018 г., съгласуван с ЕСО ЕАД (Приложение № 4). Блок №8 

(КА-12 и ТГ-8) е в основен ремонт до 04.01.2019 г.“ 

           
        Всички останали клаузи от договора 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:                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                          

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

инж. Ж. Динчев                                                Д. Динев  

 

 


