
 

 

Пазарна консултация № 47436 с предмет: „Изпълнение на ремонтни дейности по 

спомагателно оборудване и системи на блокове 5 и 6, по време на и/или свързани с 

плановите годишни ремонти през 2022 година” 

 

 

„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 за „Изпълнение на ремонтни 

дейности по спомагателно оборудване и системи на блокове 5 и 6, по време на и/или 

свързани с плановите годишни ремонти през 2022 година”. 

 

Предложенията следва да включват: 

- oбща цена за изпълнение на услугата и цена по видовете дейности посочени в 

обобщения списък – Приложение №2, в съответствие с Приложение 1 – Техническите 

изисквания за изпълнение на услугата; 

- информация за срока за изпълнение;  

Забележка: Дейностите предвидени за изпълнение в периода на ПГР, се изпълняват 

в рамките на съгласуван между страните  подробен график. 

- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес. 

 

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни 

до 13.08.2021 г. 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 18.08.2021 г. 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. 

 

Приложение: 

1. Технически изисквания за „Изпълнение на ремонтни дейности по спомагателно 

оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6, по време на и/или свързани 

с плановите годишни ремонти през 2022 година” – 46 листа 
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