КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
1606, София бул. „Ген. Тотлебен” № 34

Рег. № 3СВ - 1942 /22.03.2016 г.
Екз. Единствен

ДО
„БГ Терм” ООД – гр. Пловдив
„Топливо – 2” ЕООД – гр. София
„Класик 95” ЕООД – гр. Велико Търново
„Чечосан” ЕООД – гр. Смолян
„В и В Комерс” ООД – гр. Видин
„Про инженеринг” ЕООД – гр. Стара Загора
„АВС – Инженеринг – Н” ООД – гр. Ямбол
„Блаборис” ЕООД – гр. София

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С решение № 6/20.01.2016 г. Комисията за защита на конкуренцията,
отменя решение № 3СВ – 7789/18.11.2015 г. относно обявяване на класиране и
определяне на изпълнител в откритата процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет „Доставка на строителни материали”, открита с мое
решение № 3СВ – 5888/03.09.2015 г. и връща процедурата на етап разглеждане и
оценка на документите в Плик № 1.
Във връзка с това в срок до 29.03.2016 г. следва да представите на адрес:
1606 София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, Командване на Сухопътните войски
декларация за удължаване срока на валидност до 30.06.2016 г. на подадената от
Вас оферта. В случай, че не представите до 29.03.2016 г. декларация за
удължаване срока на валидност на офертата си ще бедете отстранени от участие в
процедурата.

Комисията за провеждане на процедурата ще започне работа на
30.03.2016 г. от 10.00 ч. с публично заседание на основание чл. 68, ал. 3 от ЗОП.
Във връзка с установения режим на достъп в сградата, при желание от Ваша
страна за присъствие на публичната част от заседанието на комисията, следва до
12:00 часа на 29.03.2016 г. да представите на факс 02 92 23413 или на

e-mail:

dop_sv@abv.bg, следната информация за лицето, което ще присъства: име,
презиме и фамилия, ЕГН, длъжност, месторабота и наименованието на предмета
на обществената поръчка, на която желаете да присъствате.
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ГЕНЕРАЛ – МАЙОР

/П/

АНДРЕЙ БОЦЕВ
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