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СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ
КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
гр. София, п.к. 1606, бул. „Тотлебен” № 34

СЪОБЩЕНИЕ
за отваряне на ценовите предложения
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за обществените
поръчки (ППЗОП), Ви уведомявамe, че отварянето на ценовите предложения на
допуснатите до този етап участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет „Превоз на личния състав на военни формирования от Сухопътните войски до
месторабота и обратно”, открита с Решение № 3СВ – 4387/12.06.2020 г. на командира на
Сухопътните войски, ще се проведе на на публично заседание на 28.01.2021 г. от 09:15 часа
в сградата на Министерство на отбраната на адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34.
При отваряне на ценовите предложения могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата
за масово осведомяване. Упълномощени представители на участниците да носят
пълномощно за представляване на дружествата/фирмите.
Във връзка с установения режим на достъп в сградата е необходимо до 14:00 часа на
27.01.2021 г., желаещите да присъстват да представят на e-mail dop_sv@abv.bg следната
информация за лицето, което ще присъства: име, презиме и фамилия, ЕГН, месторабота,
длъжност и наименование на предмета на обществената поръчка.
Предвид извънредна епидемична обстановка на територията на Република България,
свързана с епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващата непосредствена
опасност за живота и здравето на гражданите, при публичното отваряне на ценовите
предложения ще бъдат спазвани всички необходими противоепидемични мерки и в тази
връзка е необходимо всички желаещи да присъстват на отварянето на ценовите
предложения да бъдат снабдени с предпазни маски и ръкавици, както и да използват
собствени химикали.

Комисия, назначена на основание чл. 103, ал. 1 от Закона за
обществените поръчки за извършване на подбор на кандидатите и
участниците, разглеждане и оценка на офертите за възлагане на
обществена поръчка с предмет „Превоз на личния състав на военни
формирования от Сухопътните войски до месторабота и обратно”
25.01.2021 г.
гр. София
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