
  ”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: 41212/21.05.2019г. 

 

 

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД 

 

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

Лице за контакт: Тихомир Ангелов 

Специалист “Маркетинг” 

Телефон: 0973 7 40 14 

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

 

Обект на поръчката: 

Строителство    Доставки     Услуги      

 

Предмет на поръчката: 

 „Доставка на товарозахватни приспособления – на сапани, въжета, шегели, куки и 

ринг болтове” 

 

Кратко описание: 

 

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани  в 

Приложение №1 – Техническа спецификация 

 

Условие на доставка: 

DDP АЕЦ Козлодуй  

 

Обособени позиции: Да   Не 

 

Обособена позиция № 1 – Сапани полиестерни и колани за укрепване на товари 

Обособена позиция № 2 – Шегели и ринг болтове 

Обособена позиция № 3 – Въжета капронови/полиамидни и алпийски 

Обособена позиция № 4 – Сапани верижни 

 

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  

  

Показатели за оценка:  
Име: ..........                                           Тежест: ............ 

 

Срок, място и начин за представяне на оферти: 

Дата: (дд/мм/гггг) 29.05.2019 г.                 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) 28.06.2019 г.                   

  

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 – възможно най-кратък; 

  условие на доставка - DDP АЕЦ Козлодуй; 

  гаранционен срок от приемане на доставката и срок за отстраняване на 

възникнали през гаранционния срок дефекти;  

  предлагана цена - Участникът посочва единични цени и обща стойност за 

доставка за всяка обособена позиция, за която участва, 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 – минимум 30 календарни дни 

- Документи, съпровождащи стоката при доставка и необходими за провеждане на 

входящ контрол: съгласно техническата спецификация. 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

за Доставка на товарозахватни приспособления – на сапани, въжета, шегели, 

куки и ринг болтове 

 

1. Описание на доставката. 

1.1. Описание на доставяното оборудване.  

За безопасното изпълнение на товарозахватните дейности и извършването на 

транспортни операции, е необходима подмяна с нови нe амортизирани товарозахватни 

приспособления. Необходимите материали са обособени в 4 обособени позиции според 

предназначението им: 

- Обособена позиция № 1 – Сапани полиестерни и колани за укрепване на товари; 

- Обособена позиция № 2 – Шегели и ринг болтове; 

- Обособена поцизия № 3 – Въжета капронови/полиамидни и алпийски;  

- Обособена поцизия № 4 – Сапани верижни. 

1.2. Обхват на доставката. 

Доставката да бъде изпълнена в пълен обем, съгласно Приложение №1 към настоящата 

техническа спецификация. 

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. 

Съгласно Приложение №1. Сапаните от Обособени позиции №1 и №2 да имат 

съответната трайна маркировка (етикет, табелка) на производителя, която да съдържа и 

индивидуален производствен номер, който да е вписан в сертификата за качество и в протокола 

от изпитване и се използва при регистрацията пред органите за Технически надзор.  

2.4. Характеристики на материалите. 

Съгласно Приложение №1 

2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства. 

Съгласно Приложение №1 

2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения. 

Не се изисква. 

2.7. Нормативно-технически документи. 

Изделията да отговарят на изискванията на “НАРЕДБА за безопасна 

експлоатация и технически надзор на повдигетелните съоръжения (НБЕТНПС)”, 

“НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините” и 

приложимите стандарти . 

 2.8. Гаранционен срок. 

Минимален гаранционен срок: 12 месеца от датата на доставка. 

 

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране. 

3.1. Изисквания към доставката и опаковката. 

 Стоката ще бъде експедирана в опаковка, отговаряща на стандартите и техническите 

изисквания на страната производител и обезпечаваща съхранението и по време на 

транспортиране.  

3.2. Условия за съхранение. 

Съгласно изискванията на завода производител. 

4. Изисквания към доставчика. 

Доставчика да е производител или оторизиран представител на производителя. 

Производителят да е сертифициран по ISO 9001. 

Обхватът на сертификата да покрива дейностите по тази доставка.  
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5. Входящ контрол 

Доставените сапани, въжета, шегели, ринг болтове да преминат общ входящ контрол на 

територията на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. 

Доставката  да бъде съпроводена от следните документи: 

- Декларация за съответствие;  

- Декларация за произход; 

- Протокол от изпитания по Чл. 113 (3) на НБЕТНПС; 

- Условия за съхранение и експлоатация; 

- Документ указващ гаранционния срок. 

              6. Приложения 

- приложение №1 – техническа спецификация (табличен вид) 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД) 

за доставка на товарозахватни приспособления – на сапани, въжета, шегели, куки и ринг болтове 

Обособена позиция № 1 – Сапани полиестерни и колани за укрепване на товари 

№ 
ИД по 

BAAN 
Наименование Технически характеристики 

Мярка/мерна 

единица 
Количество 

Стандарт, 

нормативен 

документ, 

каталожен 

номер и др. 

Др. 

изисквания 

1 
116710 Сапан полиестерен L=0,5/1м., товароподемност - 0,5т. безконечен бр 5 БДС EN1492-

1:2000+A1:2009  

2 
116711 Сапан полиестерен L=1м., товароподемност - 0,5т. с уши бр 1 БДС EN1492-

1:2000+A1:2009  

3 
116712 Сапан полиестерен L=3м., товароподемност - 3т. с уши бр 1 БДС EN1492-

1:2000+A1:2009  

4 
122520 Сапан полиестерен безконечен, объл, L=2м /обиколка/, товароподемност 5т. бр 2 БДС EN1492-

2:2000+A1:2009  

5 
122647 Сапан полиестерен безконечен, (объл) L=5 м. /обиколка/, товароподемност 20 т. бр 6 БДС EN1492-

2:2000+A1:2009  

6 
127765 Сапан полиестерен L= 2м., товароподемност 1 т., със уши бр 20 БДС EN1492-

1:2000+A1:2009  

7 
127766 Сапан полиестерен безконечен (объл) L=4 м. /обиколка/, товароподемност 4 т бр 10 БДС EN1492-

2:2000+A1:2009  

8 

127767 Сапан полиестерен паяк 4 - L=2 м., товароподемност 3т  с халка за окачване на 20т 

кука, с кука с предпазител на всеки клон 

 

бр 10 
БДС EN1492-

2:2000+A1:2009  

9 

127768 Сапан полиестерен паяк 4 - L=2 м., товароподемност 5т с халка за окачване на 20т кука, 

с кука с предпазител на всеки клон  

 

бр 10 
БДС EN1492-

2:2000+A1:2009  

10 
127777 Сапан полиестерен безконечен /объл/ L=2м /обиколка/, товароподемност 4т бр 11 БДС EN1492-

2:2000+A1:2009  

11 
49887 Сапан полиестерен безконечен,  L=2м /обиколка/, товароподемност 1т. бр 4 БДС EN1492-

1:2000+A1:2009  

12 
49888 Сапан полиестерен безконечен, объл, L=4м. /обиколка/, товароподемност 2т. бр 4 БДС EN1492-

2:2000+A1:2009  

13 
55303 Сапан полиестерен L=4м; товароподемност 1т. бр 6 БДС EN1492-

1:2000+A1:2009  

14 
55305 Сапан полиестерен с метални накрайници /халки/ L=4м, товароподемност 5т. бр 4 БДС EN1492-

1:2000+A1:2009  

15 
75077 Сапан полиестерен с метални накрайници /халки/ L=1,5м, товароподемност 1т. бр 5 БДС EN1492-

1:2000+A1:2009  
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16 
80518 Сапан полиестерен с уши, L=2м., товароподемност 1т. бр 4 БДС EN1492-

1:2000+A1:2009  

17 

8599 Сапан  полиестерен паяк четирилентов с куки с предпазители, L - 2м, обща 

товароподемност - 10 000кг, с халка за окачване на 20т кука 

 

бр 10 
БДС EN1492-

2:2000+A1:2009  

18 

8774 Сапан полиестерен с метални накрайници /халки/, L=4м; товароподемност 4т, с халка за 

окачване на кука 12.5т 

 

бр 4 
БДС EN1492-

1:2000+A1:2009  

19 
8775 Сапан полиестерен с метални накрайници /халки/ L=2м, товароподемност 4т. бр 1 БДС EN1492-

1:2000+A1:2009  

20 
96741 Сапан полиестерен с метални накрайници /халки/ L-1.5 м. товароподемност 4 т. бр 2 БДС EN1492-

1:2000+A1:2009  

21 
96863 Сапан полиестерен безконечен, объл,  L=12м /обиколка/, товароподемност 15т. бр 4 БДС EN1492-

2:2000+A1:2009  

22 
39978 Колан 

обезопасителен 

за укрепване на товари с куки и механизъм за натягане, работно 

усилие 8т., L=10м. 

бр 2 
  

23 
74264 Колан 

обезопасотелен 

за укрепване на товари с куки и механизъм за натягане, работно 

усилие 4т., L=8м. 

бр 1 
  

Обособена позиция № 2 – Шегели и ринг болтове 

№ 
ИД по 

BAAN 
Наименование Технически характеристики 

Мярка/мерна 

единица 
Количество 

Стандарт, 

нормативен 

документ, 

каталожен 

номер и др. 

Др. 

изисквания 

1 21219 Ринг болт М 8,  DIN 580, работно усилие - 0.14т бр 8 DIN 580 
 

2 21220 Ринг болт М 10, DIN 580, работно усилие - 0.23т бр 8 DIN 580 
 

3 21221 Ринг болт М12, DIN 580, работно усилие - 0.34т бр 8 DIN 580 
 

4 21222 Ринг болт М 30, DIN 580, работно усилие - 3.60т бр 4 DIN 580 
 

5 21223 Ринг болт М 36, DIN 580, работно усилие - 5.10т бр 4 DIN 580 
 

6 21919 Ринг болт M14 DIN 580, работно усилие - 0.50т бр 6 DIN 580 
 

7 21920 Ринг болт M 16, DIN 580, работно усилие - 0.70 бр 26 DIN 580 
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8 21921 Ринг болт M 18, раб.усилие 0.100 т бр 24 DIN 580 
 

9 21922 Ринг болт M 20, DIN 580, работно усилие - 1.20т бр 26 DIN 580 
 

10 
44799 Ринг болт М 24, DIN 580, работно усилие - 1.80т бр 4 DIN 580 

 

11 82065 Ринг болт М27, DIN 580, товароносимост - 2.5т бр 4 DIN 580 
 

12 8627 Шегел класически DIN 82101 -0.63т бр 8 DIN 82101 
 

13 8629 Шегел класически DIN 82101 -1т бр 10 DIN 82101 
 

14 8630 Шегел класически DIN 82101 -2т бр 8 DIN 82101 
 

15 8631 Шегел класически DIN 82101 -3.15т бр 4 DIN 82101 
 

16 8632 Шегел класически DIN 82101 -6.3т бр 2 DIN 82101 
 

17 8744 Шегел класически DIN 82101 -5т бр 2 DIN 82101 
 

18 8745 Шегел класически DIN 82101 -10т Бр 4 DIN 82101 
 

Обособена позиция № 3 – Въжета капронови/полиамидни и алпийски 

№ 
ИД по 

BAAN 
Наименование Технически характеристики 

Мярка/мерна 

единица 
Количество 

Стандарт, 

нормативен 

документ, 

каталожен 

номер и др. 

Др. 

изисквания 

1 47241 Въже алпийско Ф 6 мм /статик/ м 1000  
 

2 8541 Въже алпийско Ф 10 мм м 750  
 

3 8543 Въже капроново Ф 10 мм м 100  
 

4 8544 Въже капроново Ф 12 мм м 100  
 

5 8551 Въже капроново Ф 6 мм м 300  
 

6 8552 Въже капроново Ф 8 мм м 150  
 

7 8779 Въже капроново Ф 5 мм м 10  
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8 8780 Въже алпийско Ф 8 мм м 400  
 

Обособена позиция № 4 – Сапани верижни 

№ 
ИД по 

BAAN 
Наименование Технически характеристики 

Мярка/мерна 

единица 
Количество 

Стандарт, 

нормативен 

документ, 

каталожен 

номер и др. 

Др. 

изисквания 

1 128364 Сапан верижен 

четири щрангов; изпълнен по модулна система позволяваща ремонт 

и подмяна на елементи; присъединяване на различни такелажни 

точки/захвати; снабден със: скъсяващи елементи запазващи 

товароподемността към всеки щранг; контролно звено за 

претоварване към всеки щранг; овална халка за присъединяване към 

еднорога кука DIN 15401/1/ стандартна кука на кран козлови 32т; 

шаблон за проверка на износване и удължаване на звената на 

веригата; кука с вилково съединение и предпазен палец към всеки 

щранг; товароподемност обща /на целия сапан/ WLL 40т минимум;  

дължина на сапана L-6m; сапанът да е изработен от стомана клас на 

качество 10; специално покритие за защита на повърхностите 

устойчиво на механично въздействие и атмоферно влияние 

 

бр 1 Директива 

2006/42/ЕС; 

- DIN EN 1677-

1; 2009-03; 

- DIN EN 1677-

3; 2008-06; 

- DIN EN 818-

1;2008-12; 

 - DIN EN 818-

4;2008-12; 

 - DIN EN ISO 

12100; 2011-03; 

  - DIN EN 

1677-2; 2008-

06; 

 - DIN EN 1677-

4; 2009-03; 

 - DIN EN 818-

2; 2008-12; 

 - DIN EN 818-

6;2008-12. 

 

 


