АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: 192-00-32/13.09.2016ггг.92-00-32/13.09.2016 ]

Възложител: Агенция за ядрено регулиране
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 382
Адрес: бул. Шипченски проход № 69, 1574 гр. София
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Лидия Кацарска, държ. инспектор, отдел ИЕ и
РАО;
Телефон: 02 9406854
E-mail: L.Katzarska@bnra.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [x] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[x] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [x] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[] Доставки
[x] Услуги
Предмет на поръчката: Извършване на радиохимични анализи на проби от радиоактивните
изхвърляния от площадката на АЕЦ "Козлодуй" 2016/17г.

Кратко описание: Обект на обществената поръчка е извършване на радиохимични анализи на
избрани проби от радиоактивни изхвърляния от площадката на АЕЦ”Козлодуй” от независима
от АЕЦ”Козлодуй” лаборатория, наричана по-нататък Изпълнител.
Целта на поръчката е осъществяване от АЯР на независим
регулаторен контрол на
радиоактивните изхвърляния от площадката на АЕЦ”Козлодуй”. Този контрол се регламентира с
“Процедура за независим регулаторен контрол на радиоактивните изхвърляния от
АЕЦ”Козлодуй” на АЯР. Процедурата е разработена в изпълнение на препоръка в техническия
доклад на експертите на Европейската комисия, които извършиха през ноември 2007 г. проверка
на изпълнението на изискванията на член 35 на Договора за Евратом от Р България.
Избраният изпълнител следва да извърши радиохимични анализи на аерозолни филтри,
йодни патрони и водни проби в следния минимален годишен обем:
•
•

аерозолни филтри - 9 броя проби за гама спектрометрия за определяне на всички
присъстващи гама емитери (137Cs, 60Co и други)
йодни патрони - 3 броя проби (максимално с по 3 броя патрони във всяка) за определяне на
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•
•
•
•

I
аерозолни филтри - 3 броя проби за определяне на 90Sr
аерозолни филтри - 3 броя проби за определяне на трансуранови елементи (39,240Pu, 241Am и
други)
проби от газообразни изхвърляния - 6 броя течни проби за определяне на тритий
проби от газообразни изхвърляния - 6 броя проби от бариев карбонат за определяне на 14С

•

аерозолни филтри - 10 броя проби за гама-спектрометрия от пробоотборната станция на АЯР
на площадката на АЕЦ”Козлодуй”.

•

водни проби - 18 броя проби за гама спектрометрия за определяне на всички присъстващи
гама емитери (137Cs, 60Co и други)
водни проби - 2 броя проби за определяне на 90Sr
водни проби - 3 броя проби за определяне на тритий
водни проби - 2 броя проби за определяне на трансуранови елементи (39,240Pu, 241Am и други)
Използваните методики за анализ на пробите трябва да постигат стойности на минимални
нива на детектиране MDL (minimum detectable level) в съответствие с изискванията на
Препоръка 2004/2/ ЕВРАТОМ на Европейската комисия за стандартизираната информация за
радиоактивните вещества, изпускани в околната среда с газоаерозолните и течните
изхвърляния от ядрени централи и със стандарт ISO 11929-7 или еквивалентен.

•
•
•
•

Място на извършване: АЕЦ”Козлодуй”, гр. Козлодуй
Изпълнител

и в лабораторията на избрания

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС):50 000 лв.
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [x] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [……]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: [……]
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [……]
Икономическо и финансово състояние: [……]
Технически и професионални способности:
1. Участниците следва да разполагат с минимум един експерт, който трябва да притежава не помалко от 5 години стаж в областта на радиохимичните анализи. Участниците трябва да
представят списък на експертите, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка, в
който е посочена професионалната им компетентност на основание чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП.
2. Участниците трябва да притежават сертификат за внедрена система за управление на
качеството по ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват, сходен с предмета на поръчката. Като
доказателство участниците следва да представят заверено копие от сертификата.
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Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[Х] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [……]
Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 20.09.2016 г.
Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 20.11.2016 г.

Час: (чч:мм) 17:30 ч.

Час: (чч:мм) 17:30 ч.

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 21.09.2016 г., 10:30 ч.

Място на отваряне на офертите: Отварянето на офертите ще се извърши при
условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП в сградата на Агенцията за ядрено регулиране, гр.
София, бул. "Шипченски проход" № 69, партер, учебен център, малка зала.

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [] Да [Х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]
Оферти ще се приемат до посочения в настоящата обява срок в деловодството на Агенцията за
ядрено регулиране в гр. София 1574, бул. "Шипченски проход" № 69.
Офертите се подават на горепосочения адрес от участника, или от упълномощен от него
представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с
обратна разписка в запечатана непрозрачна опаковка с надпис:
За участие в обществена поръчка с предмет:
"Извършване на радиохимични анализи на проби от радиоактивните изхвърляния от
площадката на АЕЦ "Козлодуй" 2016/17г."
Информация за участника: Име на участника (включително участниците в обединението, ако
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е приложимо), адрес, телефон, факс, адрес на електронна поща.
С настоящото одобрявам следните приложения:
1. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на
стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;
2. Технически спецификации;
3. Образци;
4. Проект на договор.
Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 13.09.2016 г.

Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) ст.н.с. д-р Лъчезар Крумов Костов
Длъжност: Председател на Агенция за ядрено регулиране
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