26

ОБЯВИ
ПЕТЪК, 29 МАРТ 2019 г. l

Oбявления

Програма
за извеждане от експлоатация на Блокове 1÷4 на АЕЦ “Козлодуй”
и изграждане на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци
Държава:

България

Сектор:

Ядрена безопасност

Номер на проекта:

17149

Източник на финансиране:

Международен фонд “Козлодуй”

Вид на договора:

Стоки, работи и услуги по проекти

Вид на обявлението:

Общо обявление за доставка

Дата на публикуване:

17 януари 2020 г.

Краен срок:

17 януари 2021 г. в 23:59 часа, българско време

През м. ноември 1999 г. правителството на
Република България и Европейската комисия
подписват Меморандум за разбирателство, в
който българското правителство поема твърд
ангажимент за закриване и извеждане от експлоатация на Блокове 1 до 4 на АЕЦ “Козлодуй” във
възможно най кратки срокове. Създаден е Международен фонд “Козлодуй” (МФК) за подпомагане извеждането от експлоатация, който се
управлява от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Една от целите на този
фонд е да финансира или съфинансира подготовката и изпълнението на определени проекти,
които изискват доставка на стоки, работи и услуги за модифициране на съществуващите в централата системи, проектиране и изграждане на
съоръжения за извеждане от експлоатация,
включително Националното хранилище за
радиоактивни отпадъци, по екологично безопасен
и икономически ефективен начин, определяне и
доставка на технологии и оборудване за демонтаж и дезактивация.
Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” (ДП “РАО”) отговаря за Програмата за извеждане от експлоатация на Блокове 1 до 4 на АЕЦ
“Козлодуй” и Националното хранилище за
радиоактивни отпадъци.
Създадена е Група за управление на проекти
по Извеждане от експлоатация и Национално
хранилище (ГУП ИЕ-НХ) с цел подпомагане на
ДП “РАО” при контрола и управлението на обявените по-долу проекти.
Това Общо обявление за доставка е актуализация на Общото обявление за доставка, публикувано на 18 януари 2019 г. То насочва вниманието към следните предстоящи дейности по доставка:

Проекти, свързани с извеждане
от експлоатация:
• Доставка на инструменти и оборудване за
демонтаж и намаляване на размерите в
Апаратните отделения и Спецкорпусите
(Проект 13b и 13c)
Проектът е за доставка и монтаж на инструменти и оборудване, необходими за изпълнение на демонтажа на строителни конструкции,
технологични системи и свързаното с тях оборудване в Контролираните зони на Блокове от
1 до 4 на АЕЦ “Козлодуй”.
• Проектиране и изпълнение на аварийно
електрозахранване на консуматорите в
компресорно-азотна станция на СПИ
(Проект 32b-6)
Този проект е за проектиране и изпълнение на
аварийно електрозахранване от независим
източник на консуматорите в компресорноазотна станция на Системата за плазмено
изгаряне (СПИ). Обемът дейности включва
комплексен анализ на консуматорите, проектиране, строителни дейности, закупуване/
доставка на оборудване, транспортиране,
монтаж, контрол, изпитания, обучение, въвеждане в експлоатация, разработване на документация по осигуряване на качеството и
разработване на екзекутивна документация.
• Монтаж на тръбопроводи за транспортиране на течни разтвори на амоняк и натриев
хидроксид за СПИ (Проект 32b-7)
Този проект обхваща монтаж на тръбопроводи
за осигуряване на периодично подаване на
течни разтвори на амоняк (NH3) и течен разтвор на натриев хидроксид (NaOH) за техно-

логичните нужди чрез пряка тръбопроводна
връзка към Съоръжението за плазмено изгаряне (СПИ). Обемът дейности включва проектиране, строителни дейности, закупуване/
доставка на оборудване, транспортиране,
монтаж, контрол, изпитания, обучение, въвеждане в експлоатация, разработване на документация по осигуряване на качеството и
разработване на екзекутивна документация.
• Доставка на цистерна за побиране, транспортиране, съответно съхранение и захранване с амонячна вода и натриев хидроксид
(реагенти), необходими за експлоатацията
на СПИ (Проект 32b-8)
Този проект е за доставка на влекач и цистерна полуремарке и резервоар от неръждаема
стомана с вместимост 25 м3 за побиране, транспортиране, съответно съхранение и захранване с амонячна вода за осигуряване на непрекъснато подаване на течен разтвор на амоняк
(NH3) и течен разтвор на натриев хидроксид
(NaOH) за технологичните нужди на Съоръжението за плазмено изгаряне (СПИ).
• Захранване с електроенергия на съоръжения и сгради на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД и ДП
“РАО” (Проект 35-1)
Проектът се отнася за проектиране и изпълнение на нова електрозахранваща инфраструктура за АЕЦ “Козлодуй” и ДП “РАО”. Обемът
дейности обхваща извършването на интегриран анализ на консуматорите на площадката
на Блокове 1÷4, проектиране, строителни дейности, закупуване/доставка на оборудване,
транспортиране, монтаж, контрол, изпитания,
обучение, въвеждане в експлоатация, разработване на документация за подпомагане
процеса по лицензиране, осигуряване на
качеството и разработване на екзекутивна
документация.
• Захранване с флуиди на съоръжения и
сгради на АЕЦ “Козлодуй” и ДП “РАО”
(Проект 35-2)
Проектът се отнася за проектиране и изпълнение на нова инфраструктура за захранване с
флуиди на АЕЦ “Козлодуй” и ДП “РАО”. Обемът
дейности обхваща проектиране, изграждане,
закупуване/доставка на оборудване, транспортиране, монтаж, контрол, изпитания, обучение,
въвеждане в експлоатация, разработване на
документация за подпомагане процеса по
лицензиране, осигуряване на качеството и
разработване на екзекутивна документация.
• Доставка на подемно-транспортно оборудване за отпадъци в резултат от извеждането от експлоатация на Блокове от 1 до 4 на
АЕЦ “Козлодуй” (Проект 38-3)
Проектът включва доставка на товарач за скип
контейнери, автомобил с контейнерна надстройка средна серия за транспортиране на
строителни отпадъци, и компактен колесен
товарач за натоварване на строителните отпадъци.
• Доставка и изпълнение на фаза на Модернизация на СП “РАО Козлодуй” за приемане
и преработване на РАО в резултат на дейностите по ИЕ (Проект 48-2)
Този проект обхваща модернизация на линии
за преработване на твърди и течни РАО, линия
за опаковане на РАО, остарели спомагателни
системи; доставка на ново оборудване за производство на стоманобетонни контейнери
(СтБК); доставка на оборудване за транспор-

тиране и манипулиране с РАО; доставка на ново
оборудване за съхранение на кондиционирани
РАО и площадка “Варово стопанство”.
Приблизителната обща стойност на горепосочените проекти е 31,58 млн. евро.

Проекти, свързани с
Националното хранилище за
радиоактивни отпадъци:
• Подготовка на площадката за изграждане на
Национално хранилище за радиоактивни отпадъци
Този проект обхваща подготовката на площадка
“Радиана” за последващото изграждане на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци, включително преместване на съществуващ напоителен
канал, строителен надзор и авторски надзор по
време на преместването.
• Проектиране и изграждане на многослойна защитна покривка на НХРАО на площадка “Радиана”
Този проект обхваща разработването на проект за
два варианта многослойна защитна покривка на
Националното хранилище за радиоактивни отпадъци и изпълнението на проекта на площадка “Радиана”.
• Предексплоатационен мониторинг на площадка
“Радиана”
Този проект включва доставка, монтаж, въвеждане
в експлоатация и изпитания на оборудване за метеорологичен контрол на площадка “Радиана”.
• Разработване на лицензионна документация за
въвеждане в експлоатация на Етап 1 на НХРАО
Този проект включва разработване на лицензионна
документация за въвеждане в експлоатация на Етап
1 на НХРАО в съответствие с българското законодателство в областта на ядрената енергетика и за
Разрешение за въвеждане в експлоатация на Етап
1 на НХРАО, което се издава от българската Агенция
за ядрено регулиране.
Приблизителната обща стойност на горепосочените проекти е 13,1 млн. евро.
Договорите, финансирани със средства от безвъзмездната помощ от Международен фонд “Козлодуй”
(МФК), ще са на основата и в съответствие с Принципите и правилата на ЕБВР за закупуване на стоки,
работи и услуги и ще бъдат достъпни за фирми от
всички страни. Постъпленията от безвъзмездната
финансова помощ от Международен фонд “Козлодуй”
(МФК) няма да бъдат използвани за плащане към
физически или юридически лица, или за внос на стоки,
ако такова плащане или внос са забранени с решение
на Съвета за сигурност към ООН, взето съгласно Глава
VII от Хартата на Организацията на обединените нации
или по силата на закон или официалния регламент на
страната на Купувача.
Доставчиците, изпълнителите и консултантите,
които проявяват интерес, трябва да се свържат
писмено с:
Ръководител ГУП ИЕ-НХ
Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”
Площадка на АЕЦ “Козлодуй”
Козлодуй, България
факс: +359 973 7 4508
Адрес на ел. поща: DR-PMU@dprao.bg

