ДО ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) „Булгартрансгаз“ ЕАД,
провежда пазарни консултации с цел определяне на прогнозната стойност на
обществена поръчка с наименование: Доставки, изграждане и въвеждане в
експлоатация на обект „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС
„Вълчи дол“ – ЛКВ „Преселка““, съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОП.
В тази връзка, като отговор на тази покана, в срок до 17:00 часа на 08.10.2019 г.,
моля да представите ценова оферта (попълнена електронна таблица) на електронна
поща, както следва: Dimitar.A.Atanasov@bulgartransgaz.bg
Офертата следва да се изготви на база приложената към настоящата покана
количествено-стойностна сметка.
В оферираната цена трябва да се предвидят всички разходи за изпълнение на
посочените демонтажни и строително-монтажни дейности, доставка на материали и
оборудване, както и провеждане на изпитания, включително всички съпътстващи
технологични операции, които не са изрично упоменати в отделните позиции на
количествено-стойностната сметка. В единичните цени не следва да се предвиждат
организационни разходи, както и такива за временно строителство, мобилизация и
демобилизация.
Лице за контакт за въпроси и допълнителни разяснения: инж. Ива Иванова, тел. 02/939
6270, електронна поща: Iva.T.Ivanova@bulgartransgaz.bg
Офертата се изисква единствено за определяне на прогнозната стойност на
горепосочената обществена поръчка, съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОП и същата не води до
каквито и да е ангажименти за подателя й.
Предвид разпоредбата на чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП, цялата информация, разменена по
повод настоящите пазарни консултации, включително получения резултат, ще бъдат
публикувани на профила на купувача.
Приложения: 1. Количествено стойностна сметка (електронна таблица);
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2. Чертежи.
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