
 
 

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 48329 
 
 

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с 
подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на 
основание чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на пътни 
изключватели серия ВП-4М, производство на ПО Электротехник, Русия”. 

 

Предложението следва да включва: 
- подробно описание, съгласно приложената по-долу техническа спецификация; 
- единична цена и обща стойност без ДДС, валута; 
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок; 
- съпроводителна документация при доставка – съгласно техническа спецификация; 
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес; 
- ако участникът не е производител да се представи документ за представителство 

/оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба на предлаганата 
стока. 

 

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни 
до 02.02.2022 г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в 
профила на купувача. 

 

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 09.02.2022 г. на e-mail: 
commercial@npp.bg 

 

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде 
публикувана в профила на купувача. 

 

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се 
съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от 
пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача. 

 

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени 
при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните 
прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП. 

 

Допълнителна информация може да бъде получена от Моника Паунова - Специалист 
„Маркетинг”, тел. +359 973 7 2649, e-mail: MSPaunova@npp.bg 

 
 
Приложения: 
1. Техническа спецификация и чертеж 
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Техническа спецификация  

 
на пътни изключватели серия ВП-4М 

 
 

№ Наименование Технически характеристики 
Количество 
за доставка 

Бр. 

1 
пътни 
изключватели 
серия ВП-4М  

- ВП-4М У3, исп. 1 

- предавателно отношение – 1:8, 
- номинално напрежение – 380VAC, 
- номинален работен ток – 2.5А, 
- условен ток на късо съединение – 600А,  
- степен на защита – IP54, 
- климатично изпълнение – У3, 
- габаритни размери – според приложения чертеж 1, 
- артикул ET010190. 

2 

2 
пътни 
изключватели 
серия ВП-4М 

- ВП-4М У3, исп. 2 

- предавателно отношение – 1:44, 
- номинално напрежение – 380VAC, 
- номинален работен ток – 2.5А, 
- условен ток на късо съединение – 600А,  
- степен на защита – IP54, 
- климатично изпълнение – У3, 
- габаритни размери – според приложения чертеж 1, 
- артикул ET010191. 

20 

3 
пътни 
изключватели 
серия ВП-4М 

- ВП-4М У3, исп. 3 

- предавателно отношение – 1:240, 
- номинално напрежение – 380VAC, 
- номинален работен ток – 2.5А, 
- условен ток на късо съединение – 600А,  
- степен на защита – IP54, 
- климатично изпълнение – У3, 
- габаритни размери – според приложения чертеж 1, 
- артикул ET010192. 

10 

 
  
Придружаващи стоката документи: 

- декларация / сертификат за произход 

- декларация / сертификат за съответствие 

- паспорт 

- инструкция за монтаж 

- условия за съхранение



 

 

Чертеж 1 
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