ОВЕРГАЗ Инк. АД, София 1407, ул. Филип Кутев 5 факс 962 1724

ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ОГРАНИЧЕНА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА
Тръжна комисия към „Овергаз Инк.” АД на основание утвърдена вътрешнофирмена
Инструкция за провеждане на търг за избор на доставчик на стока или услуга - ви кани да
участвате в ограничена процедура за възлагане на поръчка с предмет:

„Доставка и внедряване на интегрирани комуникационни устройства за
наблюдение и контрол (ИКУНК) и допълнителни устройства, с цел изпълнение
на задълженията по НАРЕДБА № 3 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2010 г. за специфичните
изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата
за измерване на акцизни стоки”
Документацията за участие можете да получите в офиса на Тръжната комисия – гр.
София, ул. Филип Кутев, 5 от Еню Кузманов, тел. 02/4283 495, всеки работен ден от
900 до 1200 часа и от 1330 до 1700 часа или по електронна поща, не по-късно от два
работни дни преди крайния срок за представяне на предложенията. Тръжните документи
се предоставят срещу копие от документ за внесена такса от 240 лв. (двеста и
четиридесет лева с ДДС)/ по банкова сметка на „Овергаз Инк.” АД в ОББ, клон
Фритьоф Нансен, ул. Фритьоф Нансен 9, гр.София, BIC: UBBSBGSF; IBAN:
BG23UBBS 8423 1010 8260 12.
Таксата не подлежи на възстановяване.
Копие от документа за внесена такса можете да изпратите на факс: 02/962 17 24 или на
електронен адрес: eniu_kuzmanov@overgas.bg.
За издаване на данъчна фактура е необходимо да изпратите данните на фирмата и МОЛ.
Краен срок за представяне на предложения за участие в ограничената процедура
– 1600 часа на 29.03.2012 г.
Предложенията да бъдат адресирани до Тръжна комисия към „Овергаз Инк.” АД:
София 1407, ул. Филип Кутев № 5, запечатани в непрозрачен плик и представени от
кандидата или от негов пълномощник, лично или по пощата с препоръчано писмо с
обратна разписка или куриер.
Всички кандидати ще бъдат
оценяване на предложенията.
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Разходите за закупуване и изготвяне на предложението в съответствие с
тръжната документация са за сметка на Кандидата.

