
 
 

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 48420 
 
 

„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 органоминерален 
коагулант CATFLOK 4421”. 

 

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, срок на годност; 
- 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 01.02.2022 г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в 
профила на купувача. 

 

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 04.02.2022 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 
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“А Е Ц   К О З Л О Д У Й”   Е А Д 

ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО - 2 
 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)       

        
за доставка на Органоминерален коагулант Catfloc 4421 

 
 ИД по 

BAAN 
Наименование Технически показатели Дименсия  Норма  Мярка/ 

М. ед. 
К-во  Забележка 

1 92617 Органоминерален 

коагулант 

Catfloc 4421 

Външен вид и цвят 

 

pH25
o

C на 10% р-р 

Плътност (25оС) 

Визуално 

 

ед. 

g/cm3 

Безцветна или 

жълта до 

кехлибарена 

течност 

3,50÷4,50 

1,2÷1,5 

кг 5 200 Поради краткият срок 
на годност на продукта 
(12 месеца), доставката 
ще бъде извършена на 
два пъти след заявка от 
възложителя за срок от 
1 година. 
При доставка да не са 
минали повече от 10% 
от срока на годност на 
продукта. 
 

 

 
  Придружаващи стоката документи: 

     - декларация / сертификат за съответствие; 
     - декларация / сертификат за произход; 
     - указания за съхранение; 
     - документ, показващ дата на производство и срок на годност на продукта; 

- на всяка опаковка да има трайна маркировка, която да показва срока на годност – дата на производство и срок на годност или фиксирана дата за 
срока на годност, символи за опасност и други; 



 -    информационен лист за безопасност на български език, на електронен носител в pdf формат, изготвен съгласно регламент (ЕО) 1907 / 200бг. 
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 начина на изпълнение на задълженията за лицето, пускащо продукта на пазара по чл. 14 ии чл. 59 от Закона за 
управление на отпадъците; 
- документ, относно възможностите за продължаване срока на годност на Органоминерален коагулант Catflok-4421; 

      -    възможностите за последващо безопасно третиране след изтичане срока на годност – преработване / рециклиране, оползотворяване или      
    обезвреждане.  
 
 
  Забележка: 
 

        Доставката се приема с общ входящ контрол по реда на “Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените материали,     
    суровини и комплектуващи изделия в АЕЦ „Козлодуй””, ДОД,КД,ИК.112. 
        Доставеният Органоминерален коагулант Catflok-4421 подлежи и на специализиран входящ контрол, който се извършва по утвърдени регламент  
    и методики в лаборатории на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. 
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