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ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ
ДОСТАВКА НА РАЗЛИЧНИ ТИПОВЕ КОНТЕЙНЕРИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ И
СЪХРАНЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ ДЕМОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ УСЛУГИ ЗА
БЛОКОВЕ 1-4 НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”
(Проект 11b-1, Етап-II)
Това Обявление за търг следва Общата
обява за доставка за този проект, която бе
публикувана в „Procurement Opportunities” на
интернет страницата на Европейската банка за възстановяване и развитие, „Обявления за доставка” (http://www.ebrd.com) на 1
ноември 2018 г. и в българския вестник
„Труд” на 1 ноември 2018 г.
Държавно предприятие „Радиоактивни
отпадъци” (ДП „РАО”), наричано по-долу
„Купувачът”, има намерение да използва
част от средствата на субсидия от Международния фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ
„Козлодуй” („МФК”), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие („Банката”), за стойността на Доставката на различни типове контейнери за транспортиране и съхраняване на материали от
демонтажни дейности и свързаните с тях
услуги за блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”.
Проектът се управлява от Група за управление на проектите по извеждането от експлоатация и Националното хранилище (ГУП
ИЕ НХ) и всички въпроси относно този търг
трябва да бъдат отправени към Ръководителя на ГУП ИЕ НХ, както е посочено подолу.
Купувачът отправя покана за подаване на
запечатани оферти за участие в търг от
доставчици за следния договор(и), който
ще бъде финансиран чрез част от средствата на субсидията:
• Лот 1 – Доставка на 20’ ISO контейнери –  30 бр.;
• Лот 2 – Доставка на палети – 440 бр. и
Усилени палети – 840 бр.;
• Лот 3 – Доставка на скип контейнери
(отворен тип) – 40 бр.
Участниците са поканени за един или
повече лота. Всеки лот трябва да бъде
остойностен поотделно. Участниците в търга за повече от един лот могат да предложат отстъпки и тези отстъпки ще бъдат
взети под внимание при сравняване на
офертите.
Процедурата по възлагането на договора
ще се извърши в съответствие с Принципите и правилата на ЕБВР за възлагане на
договори. Договорът(те) ще бъде финансиран със средства от безвъзмездна финансова помощ от МФК, при съблюдаване
Принципите и правилата на ЕБВР за възлагане на договори и ще бъде достъпен за
фирми от всички страни. Постъпленията от
безвъзмездната помощ няма да се използват за целите на каквито и да са плащания
на лица или организации, нито за внос на
стоки, ако такива плащания или такъв внос
са забранени с решение на Съвета за сигурност към ООН, взето съгласно Глава VII от
Хартата на Обединените нации или съгласно официалното законодателство в страната на Купувача.
За да бъдат квалифицирани за възлагане
на договор, участниците в търга трябва да
покриват следния минимум от критерии:
1. Изисквания за съответствие – както е

описано по-долу;
2. Справка за изпълнените договори – неизпълнение на договор и/или да няма образувани съдебни дела срещу Доставчика
през последните 5 (пет) години;
3. Финансово състояние – среден годишен
оборот като основен Доставчик (като
фактуриране на доставени или предстоящи за доставка стоки и услуги) за
последните 3 (три) години на:
• за Лот 1: Доставка на 20’ ISO контейнери – 1,080,000.00 (един милион и осемдесет хиляди) евро или равностойността им;
• за Лот 2: Доставка на палети и усилени
палети – 473,000.00 (четиристотин
седемдесет и три хиляди) евро или
равностойността им;
• за Лот 3: Доставка на скип контейнери
(отворен тип) – 96,000.00 (деветдесет
и шест хиляди) евро или равностойността им;
• за повече от един лот, комбинация от
горепосочените общи суми за приложимите лотове или сумарна обща сума за
всички лотове по-горе.
4. Опит за всеки лот – опит като Доставчик
в поне 3 (три) подобни договора, които са
били успешно завършени в рамките на
последните 5 (пет) години, всеки на стойност най-малко:
За Лот 1 – 350,000.00 (триста и петдесет
хиляди) евро или равностойността им;
За Лот 2 – 150,000.00 (сто и петдесет
хиляди) евро или равностойността им;
За Лот 3 – 30,000.00 (тридесет хиляди)
евро или равностойността им;
За повече от един лот, комбинация от
горепосочените общи суми за приложимите лотове или сумарна обща сума за всички лотове по-горе.
Средствата от безвъзмездната финансова помощ няма да бъдат използвани за
целите на разплащане с физически или
юридически лица или за внос на стоки, ако
такова плащане или внос са забранени с
решение на Съвета за сигурност на Обединените нации, взето съгласно Глава VII
от Хартата на Обединените нации.
Тръжните документи могат да бъдат
получени на пощенския адрес на Купувача,
посочен по долу, срещу представяне на
официално писмено искане и копие на
платежен документ за плащане на невъзстановима такса от 100.00 (сто) евро в брой
или чрез банков превод по следната банкова сметка:
„Уникредит Булбанк” АД
пл. „Света Неделя” 7
София 1000, България
BG 39 UNCR 96601003496600
BIC: UNCRBGSF
Recipient: DP RAO
Банковите комисионни и такси ще бъдат
за сметка на участника в търга. След полу-

чаване на потвърждение от Купувача за
получена такса документите се изпращат
по електронен път и чрез куриерска служба, но не се поема никаква юридическа
отговорност в случай на загубването им
или при забавяне на доставката. В случай
на несъответствие между електронните и
хартиените екземпляри на документите,
хартиените екземпляри ще имат преимуществена сила.
Официалното искане за тръжните документи на потенциалния участник в търга
трябва да включва данни за пощенския
адрес и адреса на електронната поща, на
които трябва да бъдат изпратени тръжните документи, както и лице за контакт,
номер на телефон и факс, адрес на електронна поща за бъдеща кореспонденция,
реквизити за издаване на фактура и ДДС
номер на участника в търга.
Офертите трябва да бъдат доставени в
офиса на посочения по-долу адрес в или
преди 14:00 часа (местно българско време) в сряда, 06 март 2019 г. Офертите ще
бъдат отворени в 14:00 часа (местно българско време) в същия ден – сряда, 06
март 2019 г., в присъствието на тези представители на участниците в търга, които
са избрали да присъстват.
Оферти, доставени след този краен срок,
ще бъдат отхвърлени и върнати неотворени.
Потенциалните участници в търга могат
да получат допълнителна информация от
следния офис:
Държавно предприятие
„Радиоактивни отпадъци”
Група за управление на проекти
„Извеждане от експлоатация –
Национално хранилище”
(ГУП „ИЕ-НХ”)
Площадка на АЕЦ „Козлодуй”, Офис
„Протокол” на ДП „РАО”
Козлодуй 3321
България
На вниманието на: Ръководител
ГУП „ИЕ-НХ”
Офис тел.: + 359 973 7 6422
факс: + 359 973 7 4508
E-mail: DR-PMU@dprao.bg
Регистър на потенциалните участници в
търга, закупили тръжни документи, може
да бъде видян на адреса за кореспонденция на Купувача.
Това уведомление се отнася за стоки,
работи или консултантски услуги, които да
бъдат предоставени чрез открито и конкурентно обявяване на търг за проекти/
договори, финансирани чрез средствата,
които се администрират от ЕБВР. Потенциалните участници в търга, желаещи да
получат допълнителна информация за
въпросната доставка или за проекта/договора като цяло, трябва да се свържат с
Групата за управление на проекти, а не с
ЕБВР.

Освен ако друго не е посочено, тези условия за провеждане на тръжен процес са финансирани чрез заем от ЕБВР и тръжните процедури се управляват в съответствие с Принципите и правилата на ЕБВР за възлагане на договори.

