
cfф "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй
 

в изпълнение на Заповед NQ АД -2356/08.08'.2014 г. на Заместник' изпълнителния директор 

на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД комисия в състав: 

Председател: Любомир Попов - Ръководител сектор "Радиохимия", отдел "Радиоекологичен 

мониторинг", Управление "Безопасност", Дирекция "Безопасност и качество"" 

Членове: 1. Грета Михайлова - Химик, Сектор "Радиохимия", Отдел "Радиоекологичен 

мониторинг", Управление "Безопасност", Дирекция "Безопасност и качество" 

2. Албена Съйкова - Специалист "Инвестиционни доставки", Сектор "Инвестиционни 

доставки", Отдел "Осигуряване и Анализ", Управление "Инвестиции", Дирекция "Развитие и 

модернизации" 

3. Маргарита Маринова - Специалист обществени поръчки, Отдел "Обществени 

поръчки", Управление "Търговско", Дирекция "Икономика и финанси" 

4. Димитьр Донков - Старши юрисконсулт, Отдел "Правна защита и лицензионна 

дейност", Управление "Правно" 

се събра да отвори и разгледа представените оферти за възлагане на обществена поръчка 

чрез публична покана с предмет: "Доставка и монтаж на вентилатори за лабораторните 

химични камини в отдел "Радиоекологичев мониторинг". 

Членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 
от Закона за обществените поръчки. 

Комисията установи: 

1. Публичната покана е инициирана с Доклад на Ръководител Управление "Инвестиции", 

рег. NQ И-849/13.06.2014 г. с ориентировъчна стойност 25 000,00 лева и стартирана на основание 

чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. 

2. На 30.06.2014 г. е публикувана Публична покана с рег. NQ 9031497, която е свалена от 

Портала за обществени поръчки на 08.07.2013 г. поради промяна на предварително обявените 

условия от Възложителя (корекция в Техническата спецификация). 

3. Публикувана е нова Публичната покана с рег. NQ 9032166 от 23.07.2014 г. в Портала за 

обществени поръчки и на Интернет страницата на АЕЦ Козлодуй ЕАД. 

4. В законоустановения срок - 16.00 ч. на 07.08.2014 г. в деловодството на "АЕЦ 

Козлодуй" ЕАД в запечатан плик са получени следните оферти: 

• Вх. К!! ОП -1485/07.08.2014 г. от "Булпро" ЕООД, гр. Шумен 

• Вх. К!! ОП -1486/07.08.2014 г, от "СиДиЕл" ЕООД, гр. Бургас 

• Вх. К!! ОП - 1489/07.08.2014 г. от "Клима консулт" ООД, гр. София 

• Вх. К!! ОП - 1491/07.08.2014 г. от "Интерприборсервиз" ООД, гр. Козлодуй 

• Вх. К!! ОП - 1493/07.08.2014 г. от "Аквахим" АД, гр. София 
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Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане офертите на Участниците, по реда 

на тяхното постъпване като установи следното: 

Участникът "Булпро" ЕООД, гр. Шумен е представил всички изискани документи и 

информация и декларира, че няма да използва подизпълнител. Техническото предложение 

покрива изискванията на техническата спецификация. Общ срок за изпълнение на поръчката - 35 
работни дни, гаранционен срок - 36 месеца, условие на доставка - DDP АЕЦ Козлодуй. Общата 

цена за изпълнение на поръчката е на стойност 15 234.70 лева без МС, валидност на офертата 
60 календарни дни. 

При проверка на ценовото предложение, комисията откри несъответствие при 

изчисленията, което води до разлика между предлаганата цена за доставка и тази, която се 

получава при пресмятане на количество и единични цени. Общата цена за изпълнение на 

поръчката изчислена от Комисията - 15 357.40 лв. без мс. Комисията приема ценовото 

предложение на Участникът с новата, преизчислена цена, тъй като Възложителя е предвидил 

конкретни указания при допуснати "аритметични, грешки" а именно: т. 2..3.5. от Указанията за 

подготовка на оферта: "При несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид 

единичната." . 

Участникът "СиДиЕл" ЕООД, гр. Бургас е представил всички изискани документи и 

информация и декларира, че няма да използва подизпълнител. Техническите характеристики на 

предложените вентилатори покриват изискванията на техническата спецификация. Участникът 

не е посочил нал.ичието на протектор на двигателя за външни условия. Общ срок за изпълнение 

на поръчката - 65 дни, гаранционен срок - 24 месеца, условие на доставка - DDP АЕЦ Козлодуй. 

Общата цена за изпълнение на поръчката е на стойност 24 700.00 лева без ДЦС, валидност на 

офертата - 46 календарни дни. 

Участникът "Клима консулт" ООД, гр. София е представил всички изискани 

документи и информация и декларира, че няма да използва подизпълнител. Техническите 

характеристики на предложените вентилатори покриват изискванията на техническата 

спецификация. Участникът не е посочил наличието на протектор на двигателя за външни 

условия. Срок за изпълнение на поръчката: - срок за доставка на стоката 2-4 седмици, срок за 

монтаж - 6 работни дни, гаранционен срок - 12 месеца, условие на доставка - DDP АЕЦ 

Козлодуй. Общата цена за изпълнение на поръчката е на стойност 8 780.00 лева без ДЦС, 

валидност на офертата - 60 календарни дни. 

Участникът "Интерприборсервиз" ООД, гр. Козлодуй е представил всички изискани 

документи и информация и декларира, че няма да използва подизпълнител. Техническото 

предложение покрива изискванията на техническата спецификация. Общ срок за изпълнение на 

поръчката - 70 календарни дни, гаранционен срок - 12 месеца, условие на доставка - DDP АЕЦ 

Козлодуй. Общата цена за изпълнение на поръчката е на стойност 19 863.20 лева без дцс, 

валидност на офертата - 45 календарни дни. 

Участникът "Аквахим" АД, гр. София е представил всички изискани документи и 

информация и декларира, че няма да използва подизпълнител. Техническото предложение 

покрива изискванията на техническата спецификация. Срок за изпълнение на поръчката: срок за 

доставка на стоката 3О дни, срок за монтаж - 5 дни, гаранционен срок - 24 месеца, условие на 

доставка - DDP АЕЦ Козлодуй. Общата цена за изпълнение на поръчката е на стойност 19 660.00 
лева без ДЦС, валидност на офертата - 45 календарни дни. 

С оглед изложеното комисията реши да изиска от Участниците "СиДиЕл" ЕООД, гр. 

Бургас и "Клима консулт" ООД, гр. София да потвърдят, че предложените венти:латори имат 

протектор на двигателя за външни условия. 
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На 18.08.2014 Г., в изпълнение на Заповед NQ АД-2356/08.08.2014 Г., комисия в състав: 

Председател: Любомир Попов - Ръководител сектор "Радиохимия", отдел "Радиоекологичен
 

мониторинг", Управление "Безопасност", Дирекция "Безопасност и качество"
 

Членове: 1. Валентин Аврамов - Ръководител сектор "Измервания на радиоактивност", Отдел
 

"Радиоекологичен мониторинг", Управление "Безопасност", Дирекция "Безопасност и качество"
 

2. Албена Съйкова - Специалист "Инвестиционни доставки", Сектор "Инвестиционни 

доставки", Отдел "Осигуряване и Анализ", Управление "Инвестиции", Дирекция "Развитие и 

модернизации" 

3. Маргарита Маринова - Специалист обществени поръчки, Отдел "Обществени 

поръчки", Управление "Търговско", Дирекция "Икономика и финанси" 

4. Ивайло Иванов - Главен юрисконсулт, Отдел "Правна защита и лицензионна 

дейност", Управление "Правно" 

се събра със задача да продължи работата си по публична покана за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на вентилатори за лабораторните 

химични камини в отдел "Радиоекологичен мониторинг". 

Валентин Аврамов и Ивайло Иванов, които присъстват за първи път на заседание на 

комисията подписаха декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 от Закона за 

обществените поръчки. 

Комисията констатира: 

1. В указания срок - 16.00 ч. на 12.08.2014 г. в Управление Търговско на e-mail са 

получени отговори от Участниците както следва: 

Вх. NQ Ф-4533/11.08.2014 г. от "Клима консулт" ООД, гр. София 

Вх. NQ Ф-4592/12.08.2014 г. от "СиДиЕл" ЕООД, гр. Бургас 

Комисията се запозна с получените отговори и установи: 

- Участника "Клима консулт" ООД, гр. София е потвърдил, че предложените вентилатори 

имат протектор на двигателя за външни условия; 

- Участника "СиДиЕл" ЕООД, гр. Бургас е отговорил, че предложените вентилатори 

нямат протектор на двигателя за външни условия. Предложил е добавяне на същите срещу 

допълнително заплащане 450 лева без ,lЩС за вентилатор или общо за 5 бр. - 2 250,00 лева без 

ддс. 

С оглед изложеното комисията реши да не допуска до класация "СиДиЕл" ЕООД, гр. 

Бургас с мотива, че представената оферта не отговаря на предварително обявените условия от 

Възложителя. 

Техническото предложение на участника не покрива изискванията на техническата 

спецификация на Възложителя, където е посочено, че вентилаторите трябва да имат протектор на 

двигателя за външни условия. С направеното допълнително уточнение участника потвърждава, 

че не е предвидил такива. Направеното предложение за добавяне на същите срещу допълнително 

заплащане би довело до промяна (допълване) на офертата в нарушение на т.1.4. от Указания за 

подготовка на офертата. 

Съгласно предварително обявения критерий за оценка на офертите "най-ниска 

цена" комисията класира офертите на Участниците, както следва: 

I - во място - "Клима консулт" ООД, гр. София 8 780.00 лева без ДДС 

II- ро място - "Булпро" ЕООД, гр. Шумен 15357.40 лева без ДДС 

III-TO място - "Аквахим" АД, гр. София 19 660.00 лева без ДДС 

IV-то място - "Интерприборсервиз" ООД, гр. Козлодуй 19 863.20 лева без ДДС 
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Комисията предлага на Възложителя: 

Да се възложи обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на вентилатори за 

лабораторните химични камини в отдел "Радиоекологичен мониторинг" на "Клима 

консулт" ООД, гр. София при условията на подадената оферта. 

Настоящият протокол е съставен на 18.08.2014 г. и заедно с цялата документация се 

предава на Възложителя за утвърждаване. 

Приложения: 

1. Заповед NQ Ад-2356/08.08.2014 г.; 

2. Декларации по чл. 35, ал. 1, т.2 и 3 - 5 бр. 

КОМИСИЯ в CЪ~B:
 

Председател: ~.~""~-~-....-:к::::a-~_
... 

/л. Попов/ 

4....~V.\~~Членове: 1. 
/В. Аврам в/ /ИВ. Иванов/ ) 
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&>"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй
 

ЗАПОВЕД 

NQ JYlJ -J.3a 
гр.Козлодуй, О К о <g 2014 г. 

На основание чл. 101г от ЗОП, във връзка с публична покана за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на вентилатори за лабораторните 

химични камини в отдел "Радиоекологичен мониторинг", публикувана в Портала за 

обществени поръчки с рег. NQ 9032166 и на Интернет страницата на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД 

НАЗНАЧАВАМ: 

Комисия в състав:
 

Председател: Русиян Цибрански - Началник отдел "Радио екологичен мониторинг",
 

Управление "Безопасност", Дирекция "Безопасност и качество"
 

Членове: 1. Грета Михайлова - Химик, Сектор "Радиохимия" , Отдел "Радиоекологичен
 

мониторинг", Управление "Безопасност", Дирекция "Безопасност и качество"
 

2. Албена Съйкова Специалист "Инвестиционни доставки", Сектор 

"Инвестиционни доставки", Отдел "Осигуряване и Анализ", Управление "Инвестиции", 

Дирекция "Развитие и модернизации" 

3. Маргарита Маринова - Специалист обществени поръчки, Отдел "Обществени 

поръчки", Управление "Търговско", Дирекция "Икономика и финанси" 

4. Ивайло Иванов - Главен юрисконсулт, Отдел "Правна защита и лицензионна 

дейност", Управление "Правно" 

Резервен състав:
 

Председател: Любомир Попов - Ръководител сектор "Радиохимия", отдел "Радиоекологичен
 

мониторинг", Управление "Безопасност", Дирекция "Безопасност и качество"
 

Членове: 1. Валентин Аврамов - Ръководител сектор "Измервания на радиоактивност",
 

Отдел "Радиоекологичен мониторинг", Управление "Безопасност", Дирекция "Безопасност и
 

качество"
 

2. Стелиян Стефанов - Ръководител сектор "Инвестиционни доставки", Отдел 

"Осигуряване и Анализ", Управление "Инвестиции", Дирекция "Развитие и модернизации" 

3. Борис Попниколов - Специалист обществени поръчки, Отдел "Обществени 

поръчки", Управление "Търговско", Ди:рекция "Икономика и финанси" 

4. Димитьр Донков - Старши юрисконсулт, Отдел "Правна защита и лицензионна 

дейност", Управление "Правно" 

Комисията да се събере на 08.08.2014 г. в 10:00 ч. в зала на Управление "Търговско" 

със следните задачи: 



1. След подписване на декларации по чл.35, ал.l, т. 2 и 3 от зап комисията да пристъпи 

към разглеждане и оценка на постъпилите оферти. 

2. Комисията да приключи работата си в срок от 20 календарни дни, след което да ми се 

представи окончателен протокол за одобрение. 

Заповедта да се доведе до знанието на председателя и членовете на комисията за 

изпълнение. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Директор "Икономи:ка и Финанси". 



ci. "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй
 

ДЕКЛАРАЦИ.Я. 

по чл. 101г, ал.2 от Закона за обществените поръчки 

(за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 от зап) 

Долуподписаният/та/: ~.(Q/'l'~ ~~ (k~~ . 
на длъжност ~:...~ S.~ .v.:1f в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, /Възложител/, 

като J\~~~ на комисия /консултант/ 

В качеството си на член на комисия, назначена по реда на чл. 101г. от ЗАП, със Заповед 

NQ АД-2356/08.08.2014 г. на Зам. Изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за възлагане на 

обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Доставка и монтаж на вентилатори за 

лабораторните химични камини в отдел "Радиоекологичен мониторинг", публикувана в 

Портала за обществени поръчки с рег. NQ 9032166/23.07.2014 г. и на Интернет страницата на "АЕЦ 

Козлодуй" ЕАД. 

ДЕКЛАРИРА.М, ЧЕ: 

1. Не съм "свързано лице" с участник в публичната покана или с посочените от него 

подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи; 

2. Нямам частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка. 

3. Не съм участвал като външен експерт в изготвянето на техническите спецификации и 

в методиката за оценка на офертата. 

4. При настъпила или установена промяна в декларираните по-горе обстоятелства се 

задължавам да представя нова декларация 

Известно ми е, че за даване на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК. 

Дата ..~~:8.:..~'\ ДЕКЛАРАТОР: . 

гр. Козлодуй 



се., "АЕД Козлодуй" ЕАд, гр. Козлодуй
 

ДЕКЛА.РАЦИ.Я. 

по чл. 101г, ал.2 от Закона за обществените поръчки 

(за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗаП) 

Долуподписаният/та/: ..!f.l;J]?!. fl:~f.р.ft:!?gа &.Е.~М:~У::-: .. 
)с ГА~ .ti-,. I "АЕЦ Козлодуи ,гр. К /Възложите,л/'Uна длъжност в "'" ЕАД озлодуи, 

z If Р ,(.1-.' / /
като ~~~.:r на комисия консултант 

в качеството си на член на комисия, назначена по реда на чл. 101г. от ЗаП, със Заповед 

NQ АД-2356/08.08.2014 г. на Зам. Изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за възлагане на 

обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Доставка и монтаж на вентилатори за 

лабораторните химични камини в отдел "Радиоекологичен мониторинг" , публикувана в 

Портала за обществени поръчки с рег. NQ 9032166/23.07.2014 г. и на Интернет страницата на "АЕЦ 

Козлодуй" ЕАД. 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Не съм "свързано лице" с участник в публичната 'покана или с посочените от него 

подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи; 

2. Нямам частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка. 

3. Не съм участвал като външен експерт в изготвянето на техническите спецификации и 

в методиката за оценка на офертата. 

4. При настъпила или установена промяна в декларираните по-горе обстоятелства се 

задължавам да представя нова декларация 

Известно ми е, че за даване на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК. 

Дата .~!.:.p.r.!..'f. ДЕКЛАРАТОР: . 

гр. Козлодуй 



се., "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй
 

ДЕКЛА.РАЦИ.Я. 

по чл. 101г, ал.2 от Закона за обществените поръчки 

(за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗаП) 

Долуподписаният/та/: /t:.fi:.~q V!:?еу?.~С!-:.gf'!:: ?!:!.t(.~~ .
 
на длъжност .'!:'J?~Q.~fY!.«.~~ ....kdв "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, /Възложител/, 

като ~I!-.( на комисия /консултант/ 

в качеството си на член на комисия, назначена по реда на чл. 101г. от ЗаП, със Заповед 

NQ АД-2356/08.08.2014 г. на Зам. Изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за възлагане на 

обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Доставка и монтаж на вентилатори за 

лабораторните химични камини в отдел "Радвоекологичен мониторинг", публикувана в 

Портала за обществени поръчки с рег. NQ 9032166/23.07.2014 г. и на Интернет страницата на "АЕЦ 

Козлодуй" ЕАД. 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Не съм "свързано лице" с участник в публичната покана или с посочените от него 

подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи; 

2. Нямам частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка. 

3. Не съм участвал като външен експерт в изготвянето на техническите спецификации и 

в методиката за оценка на офертата. 

4. При настъпила или установена промяна в декларираните по-горе обстоятелства се 

задължавам да представя нова декларация 

Известно ми е, че за даване.на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК. 

Дата .J?~.~.~f..~/ у~ ДЕКЛАРАТОР: . . 

гр. Козлодуй 



& "АЕЦ КОЗЛОl!УЙ" ЕАJI:! гр. КОЗЛОl!УЙ
 

ДЕКЛА.Р АЦИ.Я. 

по чл. 101г, ал.2 от Закона за обществените поръчки 

(за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 от зап) 

Долуподписаният/та/: ..&~~'-!!?: .....:&'~Ш.~tA ....~~5 .... 

на длъжност ..~.~...{)!1.. в "АЕЦ Козлодуй" ЕАд, гр. Козлодуй, /Възложител!, 

като ~ на комисия /консултант/ 

в качеството си на член на комисия, назначена по реда на чл. 101г. от зап, със Заповед 

NQ АД-2356/08.08.2014 г. на Зам. Изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за възлагане на 

обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Доставка и монтаж на вентилатори за 

лабораторните химични камини в отдел "Радиоекологичен мониторинг", публикувана в 

Портала за обществени поръчки с рег. NQ 9032166/23.07.2014 г. и на Интернет страницата на "АЕЦ 

Козлодуй" ЕАД. 

ДЕКЛАРИРА.М, ЧЕ: 

1. Не съм "свързано лице" с участник в публичната покана или с посочените от него 

подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи; 

2. Нямам частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка. 

3. Не съм участвал като външен експерт в изготвянето на техническите спецификации и 

в методиката за оценка на офертата. 

4. При настъпила или установена промяна в декларираните по-горе обстоятелства се 

задължавам да представя нова декларация 

Известно ми е, че за даване на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК. 

Дата .~.з",;.(J1·..1.r,... ДЕКЛАР Атар: ~ . 

гр. Козлодуй 



CfЪ "АЕЦ Козлодуй" EAJ!, гр. Козлодуй
 

ДЕКЛАРАЦИ.Я. 

по чл. 101г, ал.2 от Закона за обществените поръчки 

(за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 от зап) 

долуподписан~ят/та/: ..R?r.-?;:~.~ ~e.~ . 

на длъжност "~.T~~... в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД гр. Козлодуй, /Възложител/,'. 
като ~~ на комисия /консултант/ 

в качеството си на член на комисия, назначена по реда на чл. 101г. от зап, със Заповед 

NQ АД-2356/08.08.2014 г. на Зам. Изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за възлагане на 

обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Доставка и монтаж на вентилатори за 

лабораторните химични камини в отдел "Радио екологичен мониторинг", публикувана в 

Портала за обществени поръчки с рег. NQ 9032166/23.07.2014 г. и на Интернет страницата на "АЕЦ 

Козлодуй" ЕАД. 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Не съм "свързано лице" с участник в публичната покана или с посочените от него 

подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи; 

2. Нямам частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка. 

3. Не съм участвал като външен експерт в изготвянето на техническите спецификации и 

в методиката за оценка на офертата. 

4. При настъпила или установена промяна в декларираните по-горе обстоятелства се 

задължавам да представя нова декларация 

Известно ми е, че за даване на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК. 

гр. Козлодуй 



~ "АЕП Козлодуй" ЕАд, гр. Козлодуй
 

ДЕКЛАРАЦИ.Я. 

по чл. 101г, ал.2 от Закона за обществените поръчки 

(за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 от зап) 
.~ 

Долуподписаният/зе/: ~.~~.~.н-.~H ~.~r..ty.~). •• A~.r.~~.~ . 
на длъжност !,:::~ c;..~.~!:1?!.. P..t': в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, /Възложител!, 

като ~.~.~Н: на комисия /консултант/ 

в качеството си на член на комисия, назначена по реда на чл. 101г. от зап, със Заповед 

NQ АД-2356/08.08.2014 г. на Зам. Изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за възлагане на 

обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка и монтаж на вентилатори за 

лабораторните химични камини в отдел "Радисеколегвчен мониторинг", публикувана в 

Портала за обществени поръчки с рег. NQ 9032166/23.07.2014 г. и на Интернет страницата на "АЕЦ 

Козлодуй" ЕАД. 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Не съм "свързано лице" с участник в публичната покана или с посочените от него 

подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи; 

2. Нямам частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка. 

3. Не съм участвал като външен експерт в изготвянето на техническите спецификации и 

в методиката за оценка на офертата. 

4. При настъпила или установена промяна в декларираните по-горе обстоятелства се 

задължавам да представя нова декларация 

Известно ми е, че за даване на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК. 

Дата '~~. ~ Р.'?:-..~.~. 4 
гр. Козлодуй 



cfa> "АЕЦ :Козлодуй" ЕАд, гр. :Козлодуй
 

ДЕКЛАРАЦИ.Я. 

по чл. 101г, ал.2 от Закона за обществените поръчки 

(за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 от зап) 

Долуподписаният/га/: 1iЙ~..лР ~~ ~~ъ. . 
Г} I tr. 1j.).J-~ /щV;- "АЕЦ К ,," ЕАД К " /В лJна длъжност l~'{I '(. ..~.f/. в озлодуи ,гр. озлодуи, ъзложите, 

ч{ J(tt--.. ~._...~_#'~ 

като на комисия /КQВGул11fiiт/ 
~~..., ...... 

в качеството си на член на комисия, назначена по реда на чл. 101г. от зап, със Заповед 

NQ АД-2356/08.08.2014 г. на Зам. Изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за възлагане на 

обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка и монтаж на вентилатори за 

лабораторните химични камини в отдел "Радио екологичен мониторинг", публикувана в 

Портала за обществени поръчки с рег. NQ 9032166/23.07.2014 г. и на Интернет страницата на "АЕЦ 

Козлодуй" ЕАД. 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Не съм "свързано лице" с участник в публичната покана или с посочените от него 

подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи; 

2. Нямам частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка. 

3. Не съм участвал като външен експерт в изготвянето на техническите спецификации и 

в методиката за оценка на офертата. 

4. При настъпила или установена промяна в декларираните по-горе обстоятелства се 

задължавам да представя нова декларация 

Известно ми е, че за даване на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК. 

I~\}J
ДЕКЛАРАТОР: ~.~ : . 

! • 
; 

гр. Козлодуй 


