
 ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй 
 

О Б Я В Л Е Н И Е 
 

За заявяване на интерес за участие в обществена поръчка по реда на чл.20, ал.1, т.4, 
буква „в” от ЗОП 

 

Номер на обявлението: ЗОП-О-613 / 28.08.2020 г. 

 
РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
I.1) Наименование, адреси и място за контакт: 

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД 

Град: Козлодуй  Пощенски код: 3321 Страна: РБългария 

Лице за контакт: Валери Атанасов 
Експерт “Договори” 

Телефон: 0973 72911 

E-mail: VAtanasov@npp.bg Факс 0973 76027 

Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя: www.kznpp.org 
Адрес на профила на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана 
поканата): www.kznpp.org/Актуално/Обществени поръчки/Конкурс по оферти/ 
Конкурс № 44045. 
 
РАЗДЕЛ II 
Кратко описание: 
1.Предмет на обществената поръчка: Проектиране с предмет “Модернизация на 
системата за контрол на достъпа”. 
2. Обем на обществената поръчка: Необходимо е да се разработи инвестиционен 
проект в две фази – Идеен проект и Работен проект. 
Идейния проект да се разработи след извършване на цялостен одит на 
функционалността на системата за контрол на достъпа и да включва анализ на 
съществуващото проектно положение. Идейния проект да се разработи с водеща част 
„Технически системи за сигурност (ТСС)”, да съдържа минимум два варианта по 
отношение на основните функции, посочени в техническото задание. 
Работния проект да се разработи въз основа на избрания от Възложителя вариант на 
идеен проект и да съдържа следните части: „Архитектурна”, “Конструктивна”, 
„Електрическа”, „Геодезическа”, „Машинно технологична”, ПУСО, „Пожарна 
безопасност”, „План за безопасност и здраве”, „Програмно осигуряване (софтуер)” с 
количествени сметки и спецификация. 
3. Проектирането следва да се извърши в пълен обем, съгласно Техническо задание № 
20.БиК.ТЗ.287 и при спазване изискванията на Закон за защита на класифицираната 
информация и НОИГИС”. 
 
РАЗДЕЛ ІІІ 
1. Изисквания към кандидатите: 
1.1. Кандидатите да представят Удостоверение за сигурност с ниво “Поверително”. 
1.2. Кандидатите да представят Списък на лицата, които ще участват в изпълнението 
на услугата. 
1.3. Кандидатите да представят актуални разрешения за достъп до класифицирана 

http://www.kznpp.org/Актуално/Обществени%20поръчки/Конкурс%20по%20оферти/


информация /РДКИ/ на всички лица, които ще участват пряко при изпълнението на 
услугата, както и на техните преки ръководители с ниво минимум “Поверително”, 
включително РДКИ на служител по сигурността на информацията, издадено от 
Държавна комисия по сигурност на информацията. 
1.4. Кандидатите да представят списък на изпълнените проекти през последните 3 
години, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка. Под сходни 
да се разбира проектиране на над 50 проекта обхващащи системи за контрол на 
достъпа, като за най-малко на 10 от декларираните проекти да представи 
удостоверения за добро изпълнение. 
1.5. Кандидатите да представят Списък на проектанти, притежаващи валидно 
удостоверение за пълна проектантска правоспособност от камарата на инженерите в 
инвестиционното проектиране за съответните части на проекта. Проектантът за част 
“Пожарна безопасност” да притежава удостоверение за пълна проектантска 
правоспособност (ППП) по интердисциплинарната част Пожарна безопасност с 
маркиран раздел “Пожарна безопасност- техническа записка и графични материали”. 
1.6. Кандидатите да представят Списък на екип с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката, включващ като минимум експерт – 
ръководител на проекта със завършена образователна степен „магистър” с 
професионална квалификация инженер, техническа специалност с минимум 10 г. опит 
в ръководене на проекти и експерт – преминал специализирано обучение и разполагащ 
със сертификат за работа от производител на индустриален софтуер за системи за 
контрол на достъп и да притежава образователна степен „магистър” с професионална 
квалификация инженер, техническа специалност с минимум 10 г. опит в 
проектирането. 
1.7. Кандидатите да представят заверено копие на сертификат, указващ че притежават 
сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9001:2015 и система за 
управление на сигурността на информацията по стандарт ISO 27001:2013 или 
еквивалент с обхват, идентичен или сходен с предмета на поръчката с включени 
дейности, покриващи предмета на поръчката. 
1.8. Кандидатите да представят Информационен лист, съгласно приложен образец. 
Допълнителна информация:  
1. В случай, че заявилите интерес или някой от тях не притежават Разрешения за 
достъп до класифицирана информация и/или Удостоверение за сигурност, същите 
представят документи за проучване, съгласно чл.147 от Правилника за прилагане на 
закона за защита на класифицираната информация /ППЗЗКИ/ и/или по чл.97 от ЗЗКИ и 
чл.173 от ППЗЗКИ, които възложителят изпраща на съответния проучващ орган по 
чл.95, ал.3 от ЗЗКИ. 
2. На заявилите интерес, които отговарят на условията на ЗЗКИ, ще бъде изпратено на 
електронна поща Запитване за оферта. При наличие на кандидати, предоставили 
документи за проучване, запитване за оферта ще бъде изпратено до всички заявили 
интерес, едва след получаване на удостоверение за сигурност, разрешение за достъп до 
съответното ниво на класифицирана информация и на последния от проучваните 
кандидати. 
3. Заявлението за интерес, придружено с посочените в раздел ІІІ документи, се 
представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него 
представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. 
чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименование на кандидата, адрес за 
кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се 
записва “Заявление за интерес за участие в конкурс № 44045 за изпълнение на 
обществена поръчка с предмет: Проектиране с предмет “Модернизация на системата 
за контрол на достъпа”. Комплектът документи се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, 
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно деловодство. 
4. Приложение към обявлението е Образец на информационен лист и Техническо 
задание № 20.БиК.ТЗ.287. 
Срок за получаване на заявлението за интерес: 
Дата: 11/09/2020г.  Час: 16.00 



 

 

ОБРАЗЕЦ 
 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА 
 
Наименование на 
Участника: 

Посочете точното наименование на 
дружеството, според съдебната регистрация 

Седалище по 
регистрация: 

Посочете държавата и адрес на седалището на 
кандидата 

Точен адрес за 
кореспонденция 

Посочете улица, град, пощенски код, държава 

Лице за контакти Посочете име, фамилия и длъжност 
Телефонен номер Посочете код на населеното място и телефонен 

номер 
Факс номер Посочете код на населеното място и номер на 

факс 
Електронен адрес  
Интернет адрес  
Правен статус Посочете търговското дружество или обединения 

или друга правна форма, дата на учредяване или 
номера и датата на вписване и къде 

ИН по ЗДДС № и 
държава на данъчна 
регистрация съгласно 
данъчната декларация 

Посочете номер по ЗДДС и наименованието на 
държавата, например: България......... 

ИН/ЕИК  
Банкови реквизити Банка: 

IBAN: 
BIC: 

Предмет на поръчката “.......................................................................................” 
Номер на конкурса Посочете номер на конкурса от т.4.1. от 

Указанията 
Дата на изготвяне на 
офертата 

Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 20 
януари 2019 г. 

 
До: (Наименование на Възложителя) 
 
 
 

ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

 
______________________ (име и фамилия) 
 
______________________ (дата) 
 
______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника) 
 
______________________ (наименование на участника) 
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