
 
 

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 49448 
 
 
„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 токови трансформатори тип ТЛ10-II”. 

 

Предложението следва да включва: 
- подробно описание на предлаганите трансформатори, съгласно приложените по-долу 

технически изисквания, производител; 
- единични цени и обща стойност без ДДС, валута; 
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок; 
- съпроводителна документация при доставка; 
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес; 
 

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни 
до 24.06.2022г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в 
профила на купувача. 

 

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 01.07.2022г. 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 Петър Хайдутов - Експерт 
„Маркетинг”, тел. +359 973 7 33 35, e-mail: PAHaidutov@npp.bg 

 
 
Приложение/я: 
1. Технически изисквания; 
2. Образец за индикативно предложение. 

 



 
 
 
 

Приложение 1 

 

 

Технически изисквания 
 

Списък с необходимите токови трансформатори тип ТЛ10-II 

Тип и технически характеристики За доставка, бр. 
Трансформатор токов тип ТЛ 10-II-УЗ, Uн-10kV; 
коеф. на трансформация 300/5/5А; мощност на 
намотка I - 10VA, кл.точн.0,5; мощност на намотка II 
- 15VA, кл.точн.10Р 

12 

Трансформатор токов тип ТЛ 10-II-УЗ, Uн-10kV; 
коеф. на трансформация 800/5/5А; мощност на 
намотка I - 10VA, кл.точн.0,5; мощност на намотка II 
- 15VA, кл.точн.10Р 

3 

Трансформатор токов тип ТЛ 10-II-УЗ, Uн-10kV; 
коеф. на трансформация 1000/5/5А; мощност на 
намотка I - 10VA, кл.точн.0,5; мощност на намотка II 
- 15VA, кл.точн.10Р 

2 

Трансформатор токов тип ТЛ 10-II-УЗ, Uн-10kV; 
коеф. на трансформация 1500/5/5А; мощност на 
намотка I - 20VA, кл.точн.0,5; мощност на намотка II 
- 30VA, кл.точн.10Р 

6 

Трансформатор токов тип ТЛ 10-II-УЗ, Uн-10kV; 
коеф. на трансформация 3000/5/5А; мощност на 
намотка I - 20VA, кл.точн.0,5; мощност на намотка II 
- 30VA, кл.точн.10Р 

9 

 

Изисквания към доставката на токови трансформатори тип ТЛ10-II: 

1. Съответствие и условия за съхранение съгласно ГОСТ 15150; 

2. Гаранционен срок; 

3. Сертификати/Декларации за съответствие; 

4. Сертификат/Декларация за произход; 

5. Паспорт; 

6. Ръководство за експлоатация. 
 

Забележка: Навсякъде, където се посочва стандарт, да се разбира или еквивалентен, 

валиден към датата на подаване на индикативното предложение! 

 




