
 

 

 “АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй 
България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ 
 

 

Относно: Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет „Доставка на 

лабораторни съдове /стъклария и пластмаса/, принадлежности и консумативи за химични 

лаборатории” 

 

 Уважаеми дами и господа, 

 „АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че прави 

разяснения и удължава срока за подаване на оферти до 16.00ч на 09.09.2020 г. за обществена 

поръчка по реда чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет „Доставка на лабораторни съдове 

/стъклария и пластмаса/, принадлежности и консумативи за химични лаборатории”, при 

условията посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет 

страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес www.kznpp.org / Актуално / Обществени 

поръчки / Конкурси по оферти / 45295. 

 

По обособена поз.1 

Въпрос: 

За подпозиция №8 – ИД 109361 - Пипета Фол Резила тип шприц, клас А, обем 100±0.1мл, с 

кафява градуировка 

Тъй като този артикул е извън номенклатурата на фирмата доставчик за 2020г, каква    

алтернатива бихте приели? 

 

Отговор: 

Необходима ни е пипета Фол Резила тип шприц, клас А, обем 100±0.1мл, с кафява 

градуировка. 

 

По обособена позиция №2 

Въпрос: 

Подпозиция № 3. ИД 119906, Статив за центрофужна епруветка от 50ml., 20 отвора, d = 30 

mm на отвора за епруветките, материал ABC - 5 броя  

Ще приемете ли  Кат. № 6.267 417, Статив за центрофужна епруветка от 50ml., 25 отвора, 

материал ABC - 5 броя? 

 

Отговор: 

Да, при условие че диаметъра на отворите е 30 мм. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Въпрос: 

Подпозиция № 12. ИД 20278, Тава PP, киселинноусойчива, с приблизителни размери: 

353/252/21мм  

Ще приемете ли Кат. № 165194, Vitlab, Тава PP, киселинноусойчива, с размери: 

250/310/65мм? 

 

Отговор: 

Да. 

 

Въпрос: 

Подпзиция № 24. ИД 99442, Пипета автоматична, тип Eppendorf с вариращ обем 1000-10000 

µl , с партиден сертификат с точност - 1 брой   

Ще приемете ли  Кат. № 5 402 910 P, Пипета автоматична, с вариращ обем 1000-10000 µl , с 

партиден сертификат с точност  - 1 брой?  

 

Отговор: 

Да. 

 

По обособена позиция № 5 

Въпрос: 

Подпозиция № 2 - ИД 95115 - Хартия, лабораторна, почистваща, ролка с размери 380 х 205 

mm - 143 броя   

Ще приемете ли  Кат. № 6.312 879, Хартия, лабораторна, почистваща, ролка с размери 380 х 

195 mm, 800 бр. кърпички - 143 броя? 

 

Отговор:  

Да. 

 

 

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-жа 

Емилия Митева на тел. 0973 / 7 34 83, или електронен адрес egmiteva@npp.bg . 

 

 


