
 „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: 49003 

 
 

Възложител: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД 
 

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

Лице за контакт: Цветелина Титрийска 
Експерт „Маркетинг” 

Телефон: 0973 7 6164 

E-mail: CRTitrijska@npp.bg  

 
Обект на поръчката: 

Строителство    Доставки     Услуги      
 
Предмет на поръчката: 
 „Доставка на ленти” 
 
Кратко описание: 
 
Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в 
Приложение №1 – Техническа спецификация 
 
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. 
 
Срок, място и начин за представяне на оферти: 
Дата: (дд/мм/гггг) 29.04.2022 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 30 календарни дни, считано от крайния 
срок за подаване на оферти  
 



Друга информация:  
 Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа: 
- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му; 
- ЕИК; 
- Банкови реквизити, IBAN; 
- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна 
информация, производител; 
- Информация за: 

•  срок на доставка;  
•  условие на доставка – DDP АЕЦ „Козлодуй”; 
•  гаранционен срок/срок на годност и срок за отстраняване на възникнали през 

гаранционен срок/срок на годност дефекти/отклонения/несъответствия (където е 
приложимо); 

•  предлагана цена: Участникът посочва единични цени и обща стойност за 
доставка за всяка една обособена позиция, като се включат всички разходи за 
доставка до склад на Възложителя: опаковка, транспорт, такси и други дължими 
суми, но не включва ДДС; 
•  начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката; 
•  списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка; 
•  валидност на офертата - минимум 30 календарни дни; 

 - Документи, съпровождащи стоката при доставка и необходими за провеждане на 
входящ контрол: 

• Приемо-предавателен протокол; 
• Декларация за съответствие; 
• Декларация за произход; 
• Документ, указващ условията на съхранение /където е приложимо/; 
• Паспорт, гаранционна карта /където е приложимо/; 
• Инструкция за експлоатация на български език и в оригинал /където е 

приложимо/ 
• Информационен лист за безопасност /където е приложимо/ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

за доставка на ленти 
 

 

№ ИД по 
BAAN Наименование и технически характеристики 

Мярка/ 
мерна 

единица 
Кол-во 

Обособена позиция 1 – Лента за маркировка самозалепваща 
1 119903 Лента за маркировка на под, самозалепваща, с висока 

устойчивост на изтриване, цвят бял, ширина 50 мм, 
дължина 33 м 

брой 10 

2 119904 Лента за маркировка на под, самозалепваща, с висока 
устойчивост на изтриване, цвят жълт, ширина 50 мм, 
дължина 33 м 

брой 40 

3 119905 Лента за маркировка на под, самозалепваща, с висока 
устойчивост на изтриване, цвят черно/ жълт, ширина 50 мм, 
дължина  33 м 

брой 20 

Обособена позиция 2 – Сигнална лента от полиетилен 
1 14615 Лента сигнална от полиетилен; цвят: редуващи се ивици 

черно/ жълто с еднаква широчина 80 мм, наклонени под 
ъгъл 45° спрямо хоризонтала; дължина на лентата 200-250 
м, ширина на лентата минимум 70 мм 

брой 692 

 
 


