
“АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй 
България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27 

 
 

Покана за пазарна консултация № 48541 с предмет: „Модернизиране на програмно-
технически комплекс ниско ниво (ПТК-НУ) на системата за вътрешнореакторен 

контрол (СВРК) на 5 и 6 ЕБ” 
 

 
  
 

 „АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с 
подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на 
основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения на тема „Модернизиране на 
програмно-технически комплекс ниско ниво (ПТК-НУ) на системата за 
вътрешнореакторен контрол (СВРК) на 5 и 6 ЕБ” 

 
 Предложенията следва да включват: 
 1.Обща цена и цена за всеки етап на изпълнение на услугата съгласно т.2 на 
Приложение №1 - Технически изисквания;  

2. Информация за сроковете за изпълнение на услугата; 
3. Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес. 

 
Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат 

отправяни до 28.02.2022г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат 
публикувани в профила на купувача - Търговска дейност/Обществени поръчки/Пазарни 
консултации. 
  

Краен срок за подаване на индикативни предложения до 15.03.2022г. на e-mail: 
commercial@npp.bg. 

 
Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод 

проведените пазарни консултации ще бъдат публикувани в профила на купувача - Търговска 
дейност/Обществени поръчки/Пазарни консултации.  

 
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 Виолетка Димитрова, 

Началник отдел „Договори”, Управление „Търговско”, тел. +359 973 7 3977. 
 

 
Приложения: 
1. Технически изисквания  
 

 

https://kznpp.dev.uslugi.io/bg/proceduri/
https://kznpp.dev.uslugi.io/bg/proceduri/
https://kznpp.dev.uslugi.io/bg/pazarni-konsultatsii
https://kznpp.dev.uslugi.io/bg/pazarni-konsultatsii
https://kznpp.dev.uslugi.io/bg/proceduri/
https://kznpp.dev.uslugi.io/bg/proceduri/
https://kznpp.dev.uslugi.io/bg/proceduri/
https://kznpp.dev.uslugi.io/bg/pazarni-konsultatsii


mbkovacheva
Typewritten Text
Приложение №1

















Заличено на основание ЗЗЛД




