
  ”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: 49206 / 13.05.2022г. 

 
 
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 химикали за дезактивация 
 
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 
 

Обособена позиция №1 – Препарат за обработка на котлова и топлофикационна мрежова 
вода /Хидро-хикс/; съдържание на натриева основа 20±2%; съдържание на тринатриев фосфат 
0.2±0.002; алкалност 50±3mgeq/l, опаковка 30 кг – количество за доставка 600 кг; 

 

Обособена позиция №2 – Киселина лимонена C6H8O7.H2O чиста, за дезактивация и 
химически промивки – количество за доставка 100 кг; 

 

Обособена позиция №3  – Спирт ректификат 99.8%  –количество за доставка 216 л; 
 

Обособена позиция №4  – Сода бикарбонат – количество за доставка 60 кг 
 

Обособена позиция №5 – Препарат против водорасли /Антиалги 51/, 0.2 л  на 50 м2 вода, 
течен, за басейн – количество за доставка 200 л;   

Обособена позиция №6 – Киселина ортофосфорна 85%– количество за доставка 31 л;  
 

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. 
Всеки участник има право да участва за една и/или повече обособени позиции. 
 

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) 20.05.2022 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 50 календарни дни, считано от крайния срок за 

подаване на оферти): 
Дата: (дд/мм/гггг) 08.07.2022 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 (показатели и характеристики) на предлаганата стока – фирма  

производител. 
- Информация за: 
•  срок на доставка - в календарни дни 
•  условие на доставка - DDP АЕЦ Козлодуй 
•  срок на годност – Съгласно Приложение №1. Техническа спецификация. 
•  предлагана цена - Участникът посочва единични цена и обща стойност за доставка за 

всяка обособена позиция, за която участва,  като се включат всички разходи за доставка до 
склад на Възложителя: опаковка, 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. 
 

Въпроси свързани с уточнения и разяснения могат да бъдат задавани до 16,00 
часа на 18.05.2022 г. 
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Приложение №1 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
“Доставка на химикали за дезактивация” 

 
 

Обособена позиция 1. Препарат за обработка на котлова и топлофикационна мрежова вода 
/Хидро-хикс/; съдържание на натриева основа 20±2%; съдържание на тринатриев фосфат 
0.2±0.002; алкалност 50±3mgeq/l, опаковка 30 кг – количество за доставка 600 кг; 

Опаковка: В 30 кг оригинални опаковки на производителя, с указана маркировка: партиден 
номер, дата на производство, срок на годност, символи за опасност /Маркировка, съгласно 
директивите на ЕС/ и др.; 
 
 Обособена позиция 2. Киселина лимонена C6H8O7.H2O чиста, за дезактивация и химически 
промивки – количество за доставка 100 кг; 

Лимонената киселина трябва да съответства на следните показатели: 
• Съдържание на лимонена киселина, не по-малко от 99.5%;                                                      
• Сулфати/SO4/не повече от 0.01%;  
• Хлориди /CI/ не повече от 0.002%;  
• Съдържание на желязо (Fe), не повече от  0,0005%,  
• Съдържание на калций (Са), не повече от 0,02%,  
• Съдържание на фосфати (РО4

3-), не повече от 0,002%; 
• Съдържание на тежки метали (като Pb) не повече от 0,001%. 

 
Опаковка: В 25 кг оригинални опаковки на производителя, с указана маркировка: партиден 

номер, дата на производство, срок на годност, символи за опасност /Маркировка, съгласно 
директивите на ЕС/ и др.; 

 
Обособена позиция 3. Спирт ректификат 99.8%  –количество за доставка 216 л; 
Опаковка: В 1л оригинални опаковки /пластмасови/ на производителя, с указана 

маркировка: партиден номер, дата на производство, срок на годност, символи за опасност 
/Маркировка, съгласно директивите на ЕС/ и др.; 
 

Обособена позиция 4. Сода бикарбонат – количество за доставка 60 кг; 
Опаковка: В 25 кг оригинални опаковки на производителя, с указана маркировка: партиден 

номер, дата на производство, срок на годност, символи за опасност /Маркировка, съгласно 
директивите на ЕС/ и др.; 

 
Обособена позиция 5. Препарат против водорасли /Антиалги 51/, 0.2 л  на 50 м2 вода, 

течен, за басейн – количество за доставка 200 л; 
 
Обособена позиция 6.   
Опаковка: В 1 кг оригинални опаковки на производителя, с указана маркировка: партиден 

номер, дата на производство, срок на годност, символи за опасност /Маркировка, съгласно 
директивите на ЕС/ и др.; 

 
                
  Изискване относно срока на годност на химикалите.  
  Към момента на доставката на стоката, срокът на годност  не трябва да е изчерпан повече 
от 10 % от срока на годност, зададен от производителя. 
                                                         



 
Съпроводителна документация при доставката. 

  При доставката, стоката трябва да бъде съпроводена със следната документация: 
• Приемо-предавателен протокол; 
• Декларация за произход - партиден № , дата на производство, срок на годност; 
• Анализно свидетелство /протокол от изпитване от заводска лаборатория на 

производителя и/или акредитирана независима лаборатория на съответната партида - за обособена 
поз. 2. „Киселина лимонена C6H8O7.H2O чиста” в анализното свидетелство да бъдат посочени 
конкретно измерените стойности на показателите  дадени в техническата спецификация; 

• Актуален информационен лист за безопасност на български език, изготвен съгласно 
Регламент (ЕС) 830/2015 за изменение на  Регламент (ЕО) N1907/2006 г. относно регистрацията, 
оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH) и на електронен носител; 

 
 

Приемане на стоката. 
  При приемане на стоката Възложителят извършва входящ контрол. На всяка опаковка да 
има указание за наименованието на продукта, дата на производство/срок на годност, символи за 
опасност и др. При съответствие на резултатите с техническите изисквания от спецификацията, 
стоката се приема. 

* Обособена позиция 2. Киселина лимонена C6H8O7.H2O чиста, за дезактивация и 
химически промивки подлежи и на специализиран входящ контрол  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 техническата спецификация, 
стоката се приема от Възложителя. 

 

 


