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Към Инструкция за претендента 

 
Информация 

 
Относно: Доставката на  2 бр. датчици за наличие на пламък, 3 бр. звукови и 3 бр. 
светлинни сигнализатори за обект „Изграждане на система за контрол на средата“, Пр-во " 
КОГ-2 ", инст. ХО-2, по ком.№ 494063 

 
I. Обща информация. 

1.1. Организатор: „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД 
1.2. Обект: „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД 
1.3. Номер: Ком.№ 494063 

1.4. Предмет: 
Доставката на  2 бр. датчици за наличие на пламък, 3 бр. звукови и 
3 бр. светлинни сигнализатори за обект „Изграждане на система за 
контрол на средата“, Пр-во " КОГ-2 ", инст. ХО-2 

II. Минимални квалификационни изисквания към Претендента 
за допускане на предложението. 

2.1. Съответствие с изисквания за 
контрол на качеството (ISO 9001): 

Да се предостави валиден сертификат по отношение на система за 
управление на качеството ISO 9001 на Претендента. 

2.2. Техническо съответствие на 
предложението: 

ДА 

III. Срокове за провеждане. 

3.1. Краен срок за Искане за 
разяснения: 

22.05.2019 г. 

3.2. Краен срок за приемане на 
предложения в АСПТ: 

30.05.2019 г. 

IV. Адрес и контактна информация. 

4.1. Адрес (e-mail) за електронна 
кореспонденция: 

съгласно изискванията на АСПТ 

V. Подготовка на предложението. 

5.1. Език на предложението и за 
кореспонденция: 

Български език и/или Английски език 

5.2. Валута: BGN 

5.3. Валидност на предложението: 
Срокът за валидност на предложението е минимум 90 (деветдесет) 
календарни дни, считано от крайния срок за получаване на 
предложението. 

VI. Приемане и отваряне на предложение. 

6.1. Подаване на предложение: Предложението се подава и приема само в АСПТ. 

VII. Структура на предложението. 

Техническа част: 
1. Техническо предложение. 
2. Срок на доставка. 
3. Сертификат ISO 9001 на Претендента. 
4. Копие от удостоверението за регистрация на Претендента като юридическо лице. 
5. Удостоверение за актуално състояние на фирмата претендент. 
6. Пълномощно на лицето подписало предложението, ако то не е подписано от управител на фирмата. 
Търговска част: 
1. Търговско (ценово) предложение. 

 АСПТ – Автоматизирана система за провеждане на тендери. 


