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ПОКАНА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с Протокол от работата на комисия, утвърден от Управителя на
дружеството и на основание чл. 101д, ал. 2 от ЗОП
ОТПРАВЯМЕ ПОКАНА
За участие в процедура за възлагане на услуга чрез събиране на оферти, изготвени в
отговор на настоящата покана, при следните условия:
Предмет на поръчката "Изготвяне на задания и работни проекти за укрепване и
затваряне на отворени минни изработки на обекти Рудник "Пробойница", Шахта
"Смоляновци" и Рудник "Бялата вода.”
Оценяването на предложенията ще бъде извършено по критерий „икономически найизгодна оферта”.

Показателите за оценка са:
- Цена (Ц) - с тежест 70 %.
- Срок за изготвяне на заданията (СЗ) - с тежест 15 %
- Срок за изготвяне на работните проекти (СП) - с тежест 15 %
Необходими документи за допустимост на предложенията, представени в
офиса на „Екоинженеринг-РМ” ЕООД, гр. София, бул. „Ситняково” № 23, ет. 3,
офис 317 до 17.00ч. на 11.06.2015г. и съдържащи документите, посочени в
документацията за участие.
Изисквания към начина на представяне на предложенията:

•

•
•

•

представят се в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или
от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с
обратна разписка;
върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и
електронен адрес, наименованието на предмета на услугата.
при приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часът
на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което па
приносителят се издава документ;
не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците
предложенията, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване
или в незапечатан. прозрачен или скъсан плик.
Варианти: Не се допускат. Всеки участник има право да предложи само една
оферта.

•

•

Цена и начин на плащане.
Начин на плащане – по банков път, съгласно изисквания на Наредба на МФ към ПМС №
74/1998г., след приемане на извършената услуга, представена от Изпълнителя фактура и
превеждане на средствата от МИ. Авансово плащане не се предвижда.
Цената на предложението включва всички разходи на Изпълнителя по изпълнение на
поръчката (без ДДС).
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