
 ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй 
 

О Б Я В Л Е Н И Е 

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП  
 

Номер на обявлението: 42438/21.11.2019 г. 

 
 

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД 
 

Град: Козлодуй  Пощенски код: 3321 Страна: Р. България 

Лице за контакт: Цветелина Ангелова Йотова 
Специалист “Маркетинг” 

Телефон: 0973 7 21 02 

E-mail: cyotova@npp.bg Факс 0973 7 60 04 

 
Обект на поръчката: 

Строителство    Доставки     Услуги      
 
Предмет на поръчката: 
 „Доставка и монтаж на роял за зрителна зала на Дом на Енергетика” 
 
Кратко описание: 
 
Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани  в Приложение №1 – 
Техническа спецификация  
 
 
Условие на доставка и монтаж: 
DDP АЕЦ Козлодуй  
 
Обособени позиции:   Да  Не 
 
Условия, на които трябва да отговарят участниците: 
Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или 
чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго 
образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно 
законодателството на държавата, в която то е установено. 
Критерий за възлагане: 

 Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 
       Цена и качествени показатели 
       Разходи и качествени показатели  

 Ниво на разходите 
 Най-ниска цена  

Срок, място и начин за представяне на оферти: 
Дата: (дд/мм/гггг) 27.11.2019г.                 Час: (чч:мм) 16,00  
На e-mail: commercial@npp.bg  
Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, 



телефон и лице за контакт 
Срок на валидност на офертите (минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за 
подаване на оферти): 
Дата: (дд/мм/гггг)27.12.2019г.                   
 
Друга информация:  
 Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа: 
- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му; 
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 
23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за 
търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към 
своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието  на 
участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. 
Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или 
административен орган от държавата, в която са установени;  
- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС; 
- Банкови реквизити, IBAN; 
- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна 
информация, производител 
- Информация за: 

•  срок на доставка и монтаж в календарни дни; 
•  условие на доставка и монтаж DDP АЕЦ Козлодуй; 
•  гаранционен срок, съгласно т.2.8 от Техническата спецификация; 
•  срок за отстраняване на възникнали през гаранционния период повреди; 
•  предлагана цена - участникът посочва единична цена и обща стойност на офертата, като се 

включат всички разходи за доставка до склад на Възложителя: опаковка, транспорт, такси и други 
дължими суми, но не включва ДДС ; 

•  начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката; 
•  списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка съгласно техническата 

спецификация;  
•  валидност на офертата 

Документи, съпровождащи стоката при доставка и необходими за провеждане на входящ 
контрол: 

• Документите, посочени в техническата спецификация  



 
“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ 19.АЕЦ.ТЗ.38 
Доставка и монтаж на роял за зрителна зала на Дом на Енергетика 

 
1. Описание на доставката 

 
1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали 

 

1.1.1 В зрителна зала на Дом на Енергетика ежегодно се провеждат концертни 
програми с участието на симфонични оркестри, изпълнители на класическа 
музика, а също така и концерти с участието на ученици от музикалната школа.  
Закупуването на роял се налага с оглед размерите на сцената и Зрителна зала,  
а също така той се отличава с по - силен и красив звук. 
1.1.2 Необходимо е да бъде доставен и монтиран 1 бр. роял за провеждане на 
концерти в Зрителна зала на Дом на енергетика. 
1.1.3 Технически данни: 
- 88 клавиша; 
- уголемен резонатор; 
- бърза механика; 
- “PAULELLO” неръждаеми струни; 
- климатично устойчив многопластов пинблок; 
- изключително дълъг и плътен тон; 
- вградено LED осветление с покритие, което спира отблясъци; 
 
1.2. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти 
към доставката. Необходимо е роялът да бъде оборудван с: 
- четвърти хармоничен педал; 
- столче с механизъм за регулиране на височината. 
- защитно покривало 
 
1.3. Изискване към ВО-Изпълнител 
Не се изисква. 
 
2. Основни характеристики на оборудването и материалите 

 
2.1. Класификация на оборудването 
Не се изисква. 
 
2.2. Квалификация на оборудването 
Не се изисква. 
 
2.3. Физически и геометрични характеристики 



Размери: 
- широчина от 150 см. до 155 см. 
- дължина от 175 см. до 185 см. 
- височина от 95 см. до 105 см. 
Тегло: от 345 кг. до 355 кг. 
 
2.4. Характеристики на материалите 
Не се изискват. 
 
2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства 
Не се изискват. 
 
2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения 
Няма отношение. 
 
2.7. Нормативно-технически документи 
Оборудването да отговаря на приложимите нормативни изисквания и на 
техническата документация на производителя. 
 
2.8. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл 
Минималният гаранционен срок на рояла е 60 месеца. 
 
3. Опаковане, транспортиране, временно складиране 

 
3.1. Изисквания към доставката и опаковката 
Оборудването трябва да бъде доставено в срок от 15 работни дни от датата на 
договора/поръчката, в опаковка, изключваща механична деформация 
(изкривяване и счупване). 
Опаковката да предпазва материалите от повреди при транспорт и съхранение. 
 
3.2. Условия за съхранение 
Съгласно указанията на производителя. 
 
4. Документи, които се изискват при доставката 

 
4.1. Документи, съпровождащи доставката и документи, които се изискват за 
монтаж, експлоатация и обслужване на оборудването 
- гаранционна карта; 
- протокол за извършен монтаж и настройка без забележки; 
- фактура. 
 
4.2. Доставки на средства и системи за измерване (Си СИ) 
Няма отношение. 
 
4.3. Доставка на химически продукти и за резервни части с ограничен срок на 
годност 
Няма отношение. 
 



4.4. Доставка на опасни химикали 
Няма отношение. 
 
5. Входящ контрол 
- След като бъде сглобено и приведено в състояние за нормално ползване, на 
доставеното оборудване да бъде извършен общ входящ контрол, съгласно 
изискванията на "Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол 
на доставените материали,суровини и комплектуващи изделия в "АЕЦ 
Козлодуй" ЕАД", ИД№ДОД.КД.ИК.112; 
 
- При констатиране на дефектни доставки, Изпълнителя доставя нови със свои 
сили и за своя сметка; 
 
- Доставката се приема с Протокол за извършен входящ контрол без забележки 
 


