БУЛГАРТРАНСГАЗ
до

УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА
И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

СЪОБЩЕНИЕ
на основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки
ОТНОСНО: Отваряне на ценовите предложения на участниците, чиито оферти
отговарят на изискванията на възложителя в процедура на публично състезание по
реда на Закона за обществените поръчки с наименование: КС „Вълчи дол" - ремонт на
столова и кухня и на площадкова мрежа на питеен и противопожарен водопроводи, с
референтен номер: 200-052
На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки (ППЗОП), Ви уведомявам, че в 10.30 часа на 25.06.2020г. в Централно
управление на „Булгартрансгаз" ЕАД, гр. София, ж.к. ,,Люлин" 2, бул. ,,Панчо
Владигеров" NO 66 ще се извърши публичното отваряне и оповестяване на ценовите
предложения на участниците в процедурата, чиито оферти отговарят на изискванията
на възложителя.
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, при извършване на горепосочените действия от
комисията, могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП - участници в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на
средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достьп до
сградата на Централно управление на „Булгартрансгаз" ЕАД.
Лицата по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на ценовите
предложения, следва да представят:
- За участници в процедурата - представляващ/и участника представят документ за
самоличност, копие на актуално състояние на участника или копие от договор за
обединение при участник-обединение или документ, в който се посочва
представляващият. Чуждестранните участници представят документите и в превод на
български език.
- За упълномощени представители на участниците - документ за самоличност,
пълномощно, копие на актуалното състояние на участника или копие от договор за
обединение при участник-обединение или документ, в който се посочва
представляващият. Чуждестранните участници представят документите и в превод на
български език.
- За представителите на средствата за масово осведомяване - документ за
самоличност, служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното
положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
заличено, на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
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