СЪОБЩЕНИЕ
С изх. № 4323/ 30.05.2016г.

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, се уведомяват всички заинтересовани лица, че офертите на
участниците в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 292-ЕР-16-МР-Д-З, с
предмет: Доставка на кабелни гарнитури 1kV, по система за предварителен подбор на изпълнители №
С-14-МР-Д-104, с предмет: Доставка на кабелни гарнитури 1kV, ще бъдат отворени и оповестени на
01.06.2016г. от 10:00 часа в сграда, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Христо. Г. Данов“ № 37.
На основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП, на заседанието за отваряне на оферти, комисията чрез
жребий, ще определи поредността на провеждане на преговорите с допуснатите до този етап
участници.
Правила за провеждане на жребий: Предварително са подготвени от председателя на
комисията отделни непрозрачни, немаркирани със знаци плика, съответстващи на брой на подадените
оферти. Пред присъстващите на заседанието на комисията лица (в случай че има такива),
председателят на комисията поставя във всеки един плик по един билет с пореден номер, започващ от
„1“ до „……“ (в зависимост от броя на офертите). След което пликовете се запечатват. Председателят
на комисията кани, по реда на входящите номера на офертите, всеки от присъстващите участници (в
случай че има такива) да избере по един плик. След изтегляне на плик и оповестяване на съдържащия
се в него номер на билет, участникът се вписва в списък като посочва номера на изтегления билет и се
подписва. За всеки от неприсъстващите участници председателят на комисията определя/изтегля
отделен плик, като поредността на тегленето се определя по реда на входящите номера на офертите.
След служебно изтегляне на плик и оповестяване на съдържащия се в него номер на билет,
председателят на комисията вписва в списък номера на изтегления билет за всеки от неприсъстващите
участници.
В зависимост от изтеглените билети, поредността на провеждане на преговорите се определя по
следния начин – участник с изтеглен билет № 1 е първият участник, с който ще бъде проведено
договаряне. Участникът, изтеглил билет с последния пореден номер, съответстващ на броя на
подадените оферти, е последният участник с който ще бъде проведено договаряне.
Присъстващите на заседанието лица следва да са представители на участника по закон, или да
бъдат упълномощени за участие като представят съответното пълномощно.
При отварянето на офертите и теглене на жребий за определяне поредността на договаряне,
имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване.

Настоящото съобщение е публикувано в преписката на конкретната поръчка на следния адрес:
http://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/292_KG1_kV.aspx?listnode=/Zanas/BuyersProfile

