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ОБЯВА 
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА 
 
 

Тръжната комисия към „Овергаз Мрежи” АД на основание утвърдена Инструкция за 
провеждане на търг за избор на доставчик на стока/услуга в Групата ОВЕРГАЗ, обявява 
провеждането на открита процедура за възлагане на поръчка с предмет: 
 

„Доставка на лични предпазни средства и дезинфектант за служителите на 
„Овергаз Мрежи” АД ” 

  
Документацията за участие можете да намерите безплатно на електронен адрес: 
www.overgas.bg, „Тръжни процедури“, в раздел „Текущи поръчки“. 
 
Документацията може да бъде получена и на хартиен носител - по пощата или на място, 
всеки работен ден от 900 до 1630 часа (и не по-късно от два работни дни преди крайния 
срок за представяне на предложенията) на адрес: гр. София, ул. „Филип Кутев” №5, за 
контакти: Мария Антова, тел. 02 4283 458. При получаване на документацията е нужно да 
представите копие от документ за внесена такса в размер на 6 (шест) лева с ДДС, 
преведена по банковата сметка на „Овергаз Мрежи” АД: IBAN (BGN):  
BG31 UNCR 9660 1009 140010; BIC: UNCRBGSF, в Уникредит Булбанк АД,  
гр. София. Копие от документа за внесена такса можете да изпратите и на факс:  
(+359 2) 9621 724 или на електронен адрес: procurement@overgas.bg. Таксата не 
подлежи на възстановяване. За издаване на данъчна фактура е необходимо да изпратите 
данните на фирмата и МОЛ. 
 
Краен срок за представяне на предложения за участие в процедурата – 
16.07.2021 г., 17:00 ч.  
 
Предложенията трябва да бъдат адресирани до: Тръжна комисия, „Овергаз Мрежи” АД, 
София 1407, ул. „Филип Кутев” №1, запечатани в непрозрачен плик и представени от 
кандидата или от негов представител лично, или по пощата с препоръчано писмо с 
обратна разписка.  
 
Всички кандидати могат да присъстват на две открити заседания на  
Тръжната комисия за разглеждане и класиране на предложенията. 

 
Разходите за изготвяне на предложението са за сметка на Кандидата.  


