
  ”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: 42281 / 24.10.2019г. 

 
 

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД 
 

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

Лице за контакт: Светлана Маринова 
Ръководител сектор “Маркетинг” 

Телефон: 0973 7 3866 

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

 
Обект на поръчката: 

 Строителство    Доставки    Услуги 
 
Предмет на поръчката: 
Доставка и монтаж на охранителна техника на вътрешен периметър на стол за храна в 
ЕП1 
Кратко описание: 
Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в 
Приложение №1 – Техническа спецификация и функционални изисквания 
 
Условие на доставка: 
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  

  
Показатели за оценка:  
Име: ..........                                           Тежест: ............ 
 
Срок, място и начин за представяне на оферти: 
Дата: (дд/мм/гггг) 31.10.2019г.                 Час: (чч:мм) 14:00  
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) 01.12.2019г.                   
  
Друга информация:  
 Всеки участник представя оферта съгласно Приложение №2 – Образец на 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 и дейностите 
по монтажа, каталожна информация, производител 
- Информация за: 

•  срок на доставка и монтаж – в календарни дни; 
•  условие на доставка - DDP АЕЦ Козлодуй; 
•  гаранционен срок - считано от извършване на монтажа и срок за отстраняване на 

възникнали през гаранционния срок дефекти; 
•  предлагана цена – Съгласно Приложение №2 – Образец на оферта. Участникът 

посочва единични цени и обща стойност за доставката, като се включат всички 
разходи за доставка до склад на Възложителя: опаковка, транспорт, такси и други 
дължими суми, но не включва ДДС; Участникът посочва единични цени и обща 
стойност за монтажните дейности 

•  начин на плащане – в срок до 30 календарни дни от извършване на монтажа; 
•  списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка – 

декларация за произход, декларация за съответствие, гаранционна карта 
/където е приложимо/ 

•  валидност на офертата – минимум 30 календарни дни 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение №1 
 

Техническа спецификация и функционални изисквания за СОС – Стол-1“С: 
___.____.2019 г. Георги Пешев 

№ Наименование на видовете дейности м-ка к-во 

1 Доставка и монтаж на стена на електро инсталационна метална тръба 
Ф25, комплект с фитинги м. 100 

2 Доставка и монтаж на стена на панел канал 20/15 м. 100 

3 Доставка и полагане свободно на метална гофрирана тръба с PVC 
покритие Ф26 

м. 20 

4 Доставка и монтаж на щуцер за метална гофрирана тръба с PVC 
покритие Ф26 бр. 20 

5 Направа на проходки Ф 30 в тухлена стена с дебелина 30 см бр. 30 

6 Запушване на проходки Ф 30 с пожароустойчив хоросан бр. 30 

7 Доставка и монтаж в табло на вибрационен детектор за охрана на твърда 
повърхност  изп.1 ехпорт GYURZA-048PE – работна температура. (БОС)                                 бр. 2 

8 Доставка и монтаж  на стена със скоби на сензорен кабел – виброкабел  
тип 212841   м. 200 

9 Доставка и монтаж по стена със скоби на кабел за връзка м/у контролер 
и виброкабел – РК 50-2-16 -5м. тип 219920  бр. 2 

10 Доставка и монтаж на муфа съединителна (031129) за връзка между два 
сензорни кабела бр. 2 

11 Доставка и монтаж върху стена  на устройство терминатор-накрайник 
(УО- 001) к-кт 2 

12 Доставка и монтаж на стена на алармена централа  DSC PC 585 с LCD 
клавиатура 5500  бр. 2 

13 Доставка и монтаж в панел канал на кабел алармен  2x0,5+8x0,22 м. 100 

14 Доставка и монтаж на стена на акустичен датчик  AcuityDSC glass break 
detector  бр. 5 

15 Доставка и монтаж на MW бариери ermo482xPro. Бр. 2 
16 Доставка и монтаж на преходни муфи (МП) 212671 бр. 2 

17 

Доставка и монтаж на ел.табло със сваляща се лавица и монтирани в 
него следните елементи ( монтаж на стена ): 600/600/350 mm;UV-
защита; IP66;цвят – RAL 7035; секретна ключалка;лавица-1бр;козирка; 
автоматичен еднополюсен предпазител 1P, 6А бр. 2, DIN 35mm, контакт 
”Шуко” за DIN 5бр.;PVC щуцер AD21.2, фиксиращо устройство за PVC 
шлаух; краен капак тип D-UK 4/10, редова клема разделителна плоча 
тип ATP-UK, за редова клема крайна скоба CLIPFIX 35 , за редова клема 
мост винтов тип FBI 10-6, за редова клема клема „земя”, редова тип 
USLKG 5, сеч. 4 мм2 х 6 бр. 

бр. 1 

 
 

Функционални изисквания: 
Детекторът да  се захранва от непрекъснат източник на постоянен ток в обхвата на 

захранващото напрежение от 8 до 35 V. 
Детекторът да преминава в режим „Аларма”, когато захранващото напрежение 

намалява под 5 V. 



Минималната дължина на свързания чувствителен елемент (вибрационен кабел)  да е 
най-малко 1 m. 

Чувствителен елемент да е кабел, положен по протежение на сградна конструкция в 
тръба или канал.  

Блокът за обработка на сигнала да генерира сигнали от чувствителния елемент и 
генериране на аларма. 

Муфа преходна – да позволява електрическо свързване на чувствителния елемент 
(кабела) с линия към блока за обработка на сигнала, както и за екраниране и херметизация на 
връзката. 

Муфа съединителна – да осигурява свързване на два сегмента на сензорния елемент 
един с друг и да екранира и уплътнява съединението.  

Терминалното устройство (накрайник) да осигурява непрекъснат мониторинг на 
целостта на чувствителния елемент и свързващата линия към БОС, както и екраниране и 
запечатване на края на чувствителния елемент. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №2 
 
 

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА 
 

  

 

     

  

№ по 
ред 

Наименование 
на възложителя 

Предложе
ние на 

участника М.Е. К-во Ед. цена 
без ДДС 

Ст-ст 
доставка 
без ДДС 

Ед. 
цена 

монта
ж без 
ДДС 

Обща ст-
ст 

монтаж 
без ДДС 

 1 

 Електроинсталац
ионна метална 
тръба…… 

 

          

 

 2               
 ….               
 ….               

 17 

 Ел. табло със 
сваляща се 
лавица 
………….. 

 

          

 

 Обща стойност доставка  ……..,.. лева  Обща стойност  
монтаж …..,.. лева 

 


