До
Участниците, проявяващи интерес към процедура
на доваряване с предварителна покана за участие
№ 656-EP-19-MP-У-З
с предмет: „Изработване на проекти по програмата
за инвестиции, поддръжка и присъединяване на
нови клиенти в Клиентските Енергоцентрове на
“Електроразпределение Юг” ЕАД, за обособена
позиция № 2 – Територията на КЕЦ Пловдив Север,
КЕЦ Пловдив Център, КЕЦ Пловдив Юг”, по
квалификационна система № С-16-ЕР-ХК-У-28
На вниманието на:
Заинтересованите лица
Изх. № 2944/07.04.2020
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.67, ал.1 от ППЗОП определена от Възложителя комисия проведе жребий на
16.03.2020 в 09:30 часа в сграда на адрес: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37 за определяне реда
за провеждане на преговорите с участниците, подали първоначални оферти. В резултат на проведения
жребий бе определен ред за провеждане на преговорите.
Преговорите ще се проведат по следния график съгласно реда, определен на жребия от 16.03.2020 г.:
№ на изтеглен
билет
1

Вх. № на оферта
Вх. № 1549/ 21.02.2020

Дата и час
за провеждане на преговорите
10:30 ч. на 13.04.2020

2

Вх. № 1528/ 21.02.2020

11:00 ч. на 13.04.2020

3

вх. № 1546/ 21.02.2020

11:30 ч. на 13.04.2020

Договарянето ще се проведе на следния адрес: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37.
Във връзка с настъпилата епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на
COVID-19, се предоставя възможност договарянето да се проведе по телефон.
След приключване на преговорите, на всеки участник, ще бъде изпратен протокол от договарянето, за
да се запознае с неговото съдържание, да го подпише и върне обратно на комисията.
В случай, че по време на преговорите по телефон, ще бъдете представлявани от упълномощен
представител, то трябва задължително да представите пълномощно (предоставено по имейл или
куриер), в което да е предвидено пълномощникът да може да вземе участие в
договарянето/преговорите с окончателен характер и да задължава с подписа си изявленията си в
договарянето с участника в конкретната процедура по възлагане на обществена поръчка.
В случай че законния представител на участника, или упълномощеното от него лице, не отговарят на
телефон, в определените ден и час за преговори, то в протокола ще бъде вписано ценовото
предложение на участника, съдържащо се в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
В случай, че участникът се възползва от възможността за провеждане на преговори по
телефон, моля до 12:00 часа на 12.04.2020г. на имейл Tsvetelina.Mihaylova@evn.bg да се
посочи телефон и лице за контакт, с което ще бъдат проведени преговорите, както и да се
приложи пълномощно, ако е приложимо.
Електроразпределение Юг ЕАД

ул. Христо Г. Данов 37

Свържете се с нас:

info@elyug.bg

ЕИК 115552190

4000 Пловдив, България

т 0700 1 0007

www.elyug.bg

