
Приложение №1 
 

 ”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: 47930 / 19.10.2021г. 

 

 

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД 

 

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

Лице за контакт: Емилия Митева 

Експерт “Маркетинг” 

Телефон: 0973 7 3483 

E-mail: egmiteva@npp.bg Факс 0973 7 6027 

 

Обект на поръчката: 

Строителство    Доставки     Услуги      

 

Предмет на поръчката: 
 

  „Доставка на хидратна вар на прах” 

 

Кратко описание: 
     
    Количеството хидратна вар не е определено. То е в зависимост от единичната цена и 

пределната стойност на поръчката – 30 000 лв. без ДДС.  

    Доставките ще се извършват при възникнала необходимост след предварителна заявка от 

Възложителя до достигне на пределната стойност на поръчката. 
 

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани  в Приложение №1. 

Техническа спецификация на Възложителя 
 

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) 01.11.2021 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 50 календарни дни, считано от крайния срок за 

подаване на оферти): 

Дата: (дд/мм/гггг) 21.12.2021 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 – на етап оферта да 

се представи документ (анализно свидетелство/сертификат или Протокол от изпитване от 

производителя), удостоверяващ съответствие с показателите посочени в таблицата към 

Приложение №1 – Техническа спецификация. 

- Хидратната вар трябва да е произведена в условията на сертифицирана система за 

управление на качеството в съответствие с ISO 9001, за което да се представи копие на валиден 

сертификат; 

- Информация за: 

  срок на доставка до…. календарни дни, след получаване на заявка от Възложителя; 

  условие на доставка - DDP АЕЦ Козлодуй; 

  срок на годност- съгласно Приложение №1. Техническа спецификация на Възложителя; 

  предлагана цена - Участникът посочва единична цена,  като се включат всички разходи за 

доставка до склад на Възложителя: застраховка, транспорт, такси и други дължими суми, но не 

включва ДДС. 

  начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката. 

  валидност на офертата – минимум 50 календарни дни 

  списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставката - съгласно 

Приложение №1.Техническа спецификация на Възложителя; 

 

Въпроси свързани с уточнения и разяснения могат да бъдат задавани до 16,00 

часа на 28.10.2021 г. 
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Приложение №1 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

 

За доставка на Вар хидратна на прах 

 

 

 

1. Описание на доставката 

Хидратната вар е необходима за производството на химически обезсолена вода. 

 

2. Основни характеристики 

Хидратната вар трябва да отговаря на БДС EN 459-1:2015 и на изискванията посочени в 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД). Хидратната вар трябва да е произведена в 

условията на сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001, за 

което да се представи копие на валиден сертификат. 

 

2.1. Химични свойства 

Стойностите на химичните показатели на които трябва да отговаря доставяната хидратна вар 

са посочени в ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД) 

 

2.2. Изисквания към срок на годност 

Срока на годност на доставеният продукт да не е по-малък от  12 месеца. 

Към момента на доставката на Хидратната вар трябва да не е изчерпан повече от 30 % от 

срока и на годност. 

 

2.3. Изисквания към доставката и опаковката 

Доставката до складова база АЕЦ да се извършва с транспорт на Изпълнителя на поръчката. 

Транспортните средства на Изпълнителя да притежават протокол от оторизирана лаборатория за 

проведени изпитания за херметичност и налягане на автоцистерната (варовоза). Възложителят ще 

обезпечи помощни технически средства за товаро-разтоварните работи – рампа, сгъстен въздух и др.  

 

3. Съпроводителна документация при доставка 

Хидратната вар, доставяна в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да бъде придружена с: 

 Декларация за съответствие и Анализно свидетелство (Протокол от изпитване) на 

съответната партида с подпис и печат на производителя - в анализното свидетелство /Протокол от 

изпитване/ от производителя на хидратната вар да бъдат посочени конкретно измерените 

стойности на показателите посочени в таблицата; 

 Документ/декларация за произход, партиден №, дата на производство, срок на годност. 

 “Информационен лист за безопасност”, на български език, на електронен носител в pdf 

формат, изготвен съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006г. относно регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH) със съдържание съгласно Регламент (ЕС) 

2015/830 от 28.05.2015г. ИЛБ се предоставя по време на първата доставка и при 

преработване/промяната му. 



 Документ, удостоверяващ възможностите за продължаване срока на годност на 

хидратната вар и възможностите за последващо безопасно третиране след изтичане срока на годност 

– преработване/рециклиране, оползотворяване или обезвреждане. 

Документите да бъдат оформени с подписи и печати. 

 

5. Входящ контрол 

Доставената Хидратна вар се приема с общ входящ контрол  по реда на „Инструкция по 

качество. Провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи 

изделия в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД – №10.УД.00.ИК.112. 

Доставената хидратна вар подлежи и на специализиран входящ контрол, който се извършва 

по утвърдени регламент и методики в лаборатории на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. 

Резултатите от анализите се оформят в Протокол за извършен специализиран входящ 

контрол. При наличие на съответствие на получените резултати с изискванията, посочени в 

техническата спецификация, стоката се приема от Възложителя. 

При наличие на несъответствия, продуктът (хидратна вар) не се приема и се връща на 

Изпълнителя за негова сметка. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)       

 

за доставка на Хидратна вар 

Хидратната вар  трябва да отговаря на БДС EN 459-1:2015 и следните показатели: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ИД по 

BAAN 
Наименование Технически показатели Дименсия  Норма  Мярка/ 

М. ед. 
К-во  

1 13499 
Вар хидратна на прах 

 

 

Цвят 

Съдържание на калциев оксид СаО (+Mg), не  

по-малко от: 

Съдържание на магнезиев оксид (MgO), не 

повече от: 

Съдържание на влага, не повече от: 

Визуално 

% 

% 

% 

Сивобял 

90 

5,0 

1,0 

кг  


