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Изх.М РЛ-21-1602/04.12.2017г.

ПОКАНА
до
"ОВЕРГАЗ МРЕЖИ” АД С ЕИК ПО БУЛСТАТ 130553432,
СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ ГР.СОФИЯ, 1407,
РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ, У Л / ФИЛИП КУТЕВ” №5
относно
ПРОЦЕДУРА ПО ОБЯВЕНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
С РЕШЕНИЕ РД-21-1566/22.11.2017Г. ПРИ РЕД ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ
’ СНАБДЯВАНЕ С ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА ОБЕКТИ,
СТОПАНИСВАНИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ НА ОБЩИНА ВАРНА С
ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА КМЕТСТВА „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“,
„МЛАДОСТ“ И „АСПАРУХОВО“””
/КОД, СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК /CPV/:
0912 1200/.

КРАЕН

СРОК

за предаване на изискуемите по реда на ЗОП документи е
16:30 часа на 18 декември 2017г. - през работните дни на адрес:
Икономически университет - Варна - Учебен корпус - 1, Ректорат
(кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Електронната преписка може да се изтегли в електронен вид на адрес:
http://w w w .ue-vaiTia.bg/article.aspx7id-21145
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Уважаеми господа,
На основание влязло в сила решение РД-21-1566/22.11.2017г., касаещо откриване
на процедура по обявена обществена поръчка от Икономически университет - Варна
при ред за възлагане - договаряне без предварително обявление с предмет „Снабдяване
с природен газ за отопление на обекти стопанисвани от Икономически университет Варна на обособена територия на Община Варна с изключение на кметства „Владислав
Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“” /код, съгласно общия терминологичен речник
/CPW: 0912 1200 „Газ за битови нужди“/, за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца от
датата на сключване на договора или до изчерпване на сумата от 270 000.00лв.
/петдесет хиляди лева7, без включен ДДС, моля в срок до 16.30ч. на 18.12.2017г. да
представите в канцеларията на Ректората (стая 209) на Икономически университет Варна с адрес: гр.Варна, 9002, бул.”Княз Борис I” №77, Икономически университет Варна, следните документи:
1. договори - 3 броя - подписани и подпечатани - оригинал.:
2. лицензия за осъществяване на дейността разпределение; на природен газ /№ JI-43808/30.03.2015г. за срок от 26 години/ и лицензия за осъществяване на дейността
снабдяване с природен газ от краен снабдител /№ Л-438-12/30.03.2015г. за срок от 26
години / - заверени копия;
3. свидетелство за съдимост на членовете на управителния орган на дружеството оригинал или заверено копие;
4. удостоверение, че дружеството няма задължения и лихви по тях към Община Варна
и Община София /по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от „Данъчно-осигурителен
процесуален кодекс“/ - оригинал или заверено копие;
5. удостоверение от ИА „Главна инспекция по труда“ за липса на основание за
задължително отстраняване по реда на чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП - оригинал или
заверено копие;
■
■
6. приложени към настоящата покана декларации по обществената поръчка - оригинал.
За допълнителна информация се отнасяйте към Владимир Новаков - gsm 0882 164 755.

Приложения:
1.
Приложение 1 - Декларация за лично състояние на участника за липса на пречки
за сключване на договор.
2.
Приложение 2 - Декларация за липса на свързаност.
3.
Приложение 3 - Декларация за регистрирания в юрисдикции с преференциален
данъчен режим.
;
4.
Приложение 4 - Декларация за действителен собственик.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.1 ОТ
(ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАН HI
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