
  ”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: 49215 / 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 специални консумативи за прибори и лабораторна апаратура 

 

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 – Индикатори и филтри; 
 

Обособена позиция №2 – Хартия филтърна; 
 

Обособена позиция №3 – Други консумативи;  

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, но 

задължително за всички подпозиции в обособената позиция. 
 



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 (технически характеристики) на предлаганата стока – страници от 

каталози с подробна техническа информация за всички подпозиции и името на  производителя. 

- Информация за: 

  срок на доставка в календарни дни 

  условие на доставка - DDP АЕЦ Козлодуй 

  гаранционен срок /където е приложимо/ 

  предлагана цена - Участникът посочва единични цени 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, а именно:  

Декларация за произход и декларация за съответствие с техническата спецификация;  

  

Въпроси свързани с уточнения и разяснения могат да бъдат задавани до 16,00 

часа на 18.05.2022 г. 

 

 

 

 

mailto:commercial@npp.bg


 

Приложение №1 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

     за "Доставка на специални консумативи за прибори и лабораторна апаратура" 

          

Обособена позиция 1.Индикатори и филтри 

          

№ 

по 

ред 

ID 

АЕЦ Наименование, технически характеристики Количество М.ед 

1 128394 Филтър "syringe" със стъклени микронишки, големина на 

порите 1 µm, диаметър 25 mm, 500 бр. в опаковка 

1 br 

2 128392 Филтър мембранен (целулозонитратен), размер на порите ф 

0,45 µm, диаметър на филтъра /по-голям или равен/ 90 mm, 

опаковка от 100 бр 

5 br 

2 13949 Филтър синя лента, №391, ф150, в опаковка 100 филтъра 5 br 

3 13990 Филтър синя лента;  ф90мм безпепелен;100 филтъра в 1 

опаковка 

10 br 

4 13991 Филтър бяла лента, целулозен, №389, ф150мм, 1 брой 

опаковка съдържа 100 броя филтри 

15 br 

5 20131 Филтър мембранен, големина на порите ф0.45µм, диаметър 

на филтъра 47мм; опаковка от 100бр 

2 br 

6 22630 Филтър нагънат  ф24см; 1бр.опаковка=100бр. филтри 40 br 

7 13915 Индикатор за pH (хартия индикаторна)  pH = 1 - 11, руло 10 br 

8 13919 Индикатор за pH универсален (хартия индикаторна)  pH = 0 - 

14, на лентички, 100 бр. лентички в пластмасова кутия със 

скала - цвят/рН 

60 br 

     

Обособена позиция 2. Хартия филтърна 

          

№ 

по 

ред 

ID 

АЕЦ Наименование, технически характеристики Количество М.ед 

1 13969 Хартия филтърна  50x50, пакетирана 240 kg 

2 135574 Хартия филтърна-бяла за лабораторни маси, ролка 600 мм, 

перфорирана на отделни листя, от едната страна с 

полиетиленово покритие, не пропускащо течности 

12 br 

     

         

 

    



Обособена позиция 3. Други консумативи 

 

№ 

по 

ред 

ID 

АЕЦ Наименование, технически характеристики Количество М.ед 

1 110852 Колона, стъклена с обезмаслен PTEF  стоп-кран за 

твърдофазна екстракция с шупливост 0, l = 200 mm, 

вътрешен d = 15 mm, V = 35 ml, N/S 14/23 

10 br 

2 72701 Маркуч силиконов, лабораторен, ф6х1,5 40 m 

3 90824 Лепенки; за залепване на чували, след пробоотбиране с 

размери 150 х 150мм - комплект по 250 бр. 

4 k-t 

4 136102 Тигел Alsint, широка форма,  устойчив до температура 

1700°С,  с приблизителни размери: горен диаметър 41мм, 

долен диаметър 18мм, височина37мм, вместимост 25мл, за 

муфелна пещ 

5 br 

          

Задължителни изисквания: 

  
1.В предоставените оферти,  за всеки лабораторен продукт, да бъде посочен каталожен номер, 

названието на каталога /от коя година е/ и името на фирмата-производител. 

 


