„ЕКО МЕДЕТ"ЕООД, гр. Панагюрище , тел/факс : 0357/64030, адрес за
кореспонденция : гр. Панагюрище - 4500, yn. „ Г. Бенковски ” Ns 7, П .К. Ns 22

„EKQ МЕДЕТ" ЕООД
с . Панагюски колонии

до
г- н Иван Калчев

Bx.N .......................

У правител на

Изх.Ns.~.'~3~~~,~~вв ■~~~5~•

ГД „МИ - 2010, гр. София

бул. „Цар Борис III" Ns 215, партер, офис 7
гр. София

до
Агенция по обществени поръчки
гр . София 1000
ул . „Леге" Ns 4

ПОКАНА
от
„ ЕКО МЕДЕТ" ЕООД , със седалище и адрес на управление :
гр . Панагюрище , п . к. 4500, ул . „ Георги Бенковски " № 7, етаж 2, вписано в
търговския регистьр на Агенция по вписванията с ЕИК : 112067709,
представлявако от Управителя д- р Ясен Христов.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛЧЕВ ,
На основание чл . 92 от ЗОП, във връзка с чл . 90, ал .1, т. 8, буква „а" и буква
„б" от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви каня да представите оферта за
участие в процедура на договаряне без обявление, както следва :
1. Предмет на поръчката : Изпълнение на дейнсти по изграждане на
пиезометри - б броя , изработка и монтаж на информационни табели - 2 броя ,
предвидени в одобрената Допълнителна проекто - сметна документация (ДПСД)
на работен проект за обект : " Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище
" Елшица", съгласно приложения към настоящата покана образец на оферта.
2. Изискване на възложителя за изпълнение на поръчката :
2.1. Изпълняваните дейности да бъдат съобразени с ДПСД и Протокол №
103/26.02.2015 г. от МЕС към МИ, които са неразделна част от настоящата

~~•, е .•

,

3. Критерии за изготвяне на ценовата оферта : Цената да не е повече от 50%

от стойносrга на основната поръчка (цената по договора

за горепосочения

обект), възложена на основание Договор за услуга от 01.08.2013 год. , сключен
между възложителя „ЕКО МЕДЕТ" ЕООД, гр. Панагюрище и изпълнителя ГД
„ми - 2010, гр. София
.

4. Място и дата за провеждане на договарянето :
- в офиса на „ЕКО МЕДЕТ" ЕООД, гр.Панагюрище, п.к. 4500, ул . „Георги
Бенковски" Ns 7, етаж 2 на 17.11. 2015 год. от 11.00 часа .
5. Други изисквания на Възложителя :

Офертата за извършване проектантската услуга следва да бъде
придружена с посочените в образеца на оферта документи и бъде представена в
деловодството на възложителя лично или чрез препоръчано писмо най - късно до
16.11.2015 год. -16.00 часа на адреса на управление на „ЕКО МЕДЕТ" ЕООД, гр.
Панагюрище , а именно : гр . Панагюрище, п.к. 4500, ул . „Георги Бенковски" Ns 7,
етаж 2-ри .

6.За участие в процедурата на договаряне без обявление за определяне
условията на договора следва да вземе участие лично управителят на
изпълнителя или изрично упълномощено от него лице , легитимиращо се пред
назначената от възложителя комисия с нотариално заверено пълномощно.

Приложения : Образец на оферта за участие в процедурата за избор на
изпълнител, заедно с приложени към нея образци на изискуеми от Възложителя

документи за участие в процедурата и Количествено-стойностна сметка по
образец.
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