
 “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй 
              България, 3321 гр.Козлодуй тел. 359 973 7 20 00, факс 359 973 8 05 91 

 
ОБЯВА 

 
ДО ВСИЧКИ ТЪРГОВСКИ УЧАСТНИЦИ В ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 

 
”АЕЦ Козлодуй” ЕАД разполага със свободни количества електрическа енергия за 

месец Октомври в размер на  223 500 MWh (300 MW бандов товар). Количествата 
електрическа енергия са предназначени за реализация на външен пазар.  

В случай, че проявявате интерес, можете да подадете оферта за закупуване на ел. 
енергия  за количества не по-малки от 5 MW средночасов товар.  

Офертата следва да включва количество енергия и предлагана цена. Офертата трябва 
да бъде придружена с копие от лиценз за търговия с ел. енергия, удостоверение за актуално 
състояние на юридическото лице и доказателства за активен статус на балансиращия пазар.  

Офертата трябва да бъде получена в Централно деловодство на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД 
до 16.00 ч. на 14.09.2009г.  в запечатан непрозрачен плик с надпис: „Оферта за закупуване на 
ел. енергия”.  

Постъпилите предложения ще бъдат разгледани и анализирани за установяването на 
съответствието им с изисквания на Дружеството за очакван приход от продажбата.  

При необходимост от провеждане на преговори за подобряване на предложенията, 
кандидатите ще бъдат поканени на преговори до 17.09.2009г. 

Класирането на кандидатите ще бъде извършено на база най-високи ценови 
предложения до изчерпване на свободните количества.  

Класираните кандидати ще бъдат уведомени на 18.09.2009г. за евентуално приемане 
на офертите им, и ще бъдат поканени за сключване на  договори за продажба на ел. енергия 
при общи и специални условия на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.  

Избраните кандидати с приети оферти следва да представят при сключване на 
договорите обезпечение за изпълнение им, на стойност дължимото плащане за договорената 
ел. енергия, включително ДДС.  

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД запазва правото си на промени в обявените условия за 
продажба на ел.енергия, включително и неприемане на оферти, неотговарящи на пазарната 
политика на Дружеството за приход от продажбата, както и промени, наложени от пазарната 
среда и производството на ел. енергия.  

 
За допълнителни въпроси и уточнения се обръщайте към : 
 
- Н-к отдел „ПТО”, г-жа Снежана Янкова, на тел. 0973/7-31-31, факс 0973/8-05-40, 
 
- Н-к отдел ДС, У–е «Правно», г-жа Мария Иванова, на тел. 0973/7-27-09 
 
- или на електронен адрес knpp_energy@npp.bg. 
 
      
 


