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ПОКАНА
за участие в процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане
на обществена поръчка с предмет:
„Избор на изпълнител за пълен инженеринг на сградите, обект на
интервенция във връзка с реализацията на проект „Енергийно-ефективни мерки в
много-фамилни жилищни сгради в град Мездра” по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0182-C01 и № РД-02-37227/25.10.2016 г. по процедура BG16RFOP001-2.00 „Енергийна ефективност в
периферните райони” от Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020” за
обект: СС „КОМФОРТ-2016“, ул. „Д. Петров“ № 20; СС „ГЕОРГИЕВА-НЕЙКОВА“,
ул. „Динко Петров“ № 15; СС „ОБОРИЩЕ-35“, ул.“Оборище“ № 35; СС „СТИВИ“,
ул. „Ал. Стамболийски“ № 25.

гр. Мездра, 2018 г.

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-2.001-0182 "Енергийно-ефективни мерки в многофамилни жилищни сгради в град Мездра", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на
ОПР 2014-2020 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 79, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 8 от Закона за
обществени поръчки (ЗОП), община Мездра, със седалище и адрес на управление град
Мездра, п.к. 3100, ул. „Христо Ботев“ №27, представлявана от инж. Генади Събков
Събков – Кмет на Община Мездра, отправя покана за участие в процедура на
договаряне без предварително обявление с цел избор на изпълнител по обществена
поръчка с предмет „Избор на изпълнител за пълен инженеринг на сградите, обект
на интервенция във връзка с реализацията на проект „Енергийно-ефективни
мерки в много-фамилни жилищни сгради в град Мездра” по договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0182-C01 и
№ РД-02-37-227/25.10.2016 г. по процедура BG16RFOP001-2.00 „Енергийна
ефективност в периферните райони” от Оперативна Програма „Региони в растеж”
2014-2020” за обект: СС „КОМФОРТ-2016“, ул. „Д. Петров“ № 20; СС
„ГЕОРГИЕВА-НЕЙКОВА“, ул. „Динко Петров“ № 15; СС „ОБОРИЩЕ-35“, ул.
„Оборище“ № 35; СС „СТИВИ“, ул. „Ал. Стамболийски“ № 25.
Поканата за участие се отправя до участник „ТЕКОМ ИНВЕСТ” ЕООД за
участие в процедура на договаряне без предварително обявление с цел избор на
изпълнител по горецитираната обществена поръчка.
Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за
участие в процедурата на интернет адреса на Община Мездра, посочен в решението за
откриване на процедурата, раздел „Профил на купувача“.
Изпращаме ви настоящата покана за участие в процедурата при следните
условия:
1. Изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката – съгласно
приложената Документация за участие.
2. Критерии за възлагане на поръчката – „оптимално съотношение
качество/цена“;
3. Място и срок за подаване на оферти;
Краен срок за подаване на оферти до 04.10.2018 г., 17:00 часа.
Поканените участници следва да подадат в деловодството на община Мездра, на
адрес: сградата на Община Мездра в гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 27, запечатана
непрозрачна опаковка, съдържаща офертата за изпълнение на поръчката, която трябва
да отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в Указанието за подготовка на
офертата – част от настоящата показа за обществена поръчка.
Офертата се представя от участника или упълномощен от него представител – лично
или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна
разписка. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се
посочват наименованието на участника, включително и участниците в обединението,
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когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и
електронен адрес и наименованието на поръчката.
Възложителят не носи отговорност за неполучаване на офертите или за получаването
им след указания срок в случай, че се използва друг начин на представяне, различен от
посочения. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска
служба, разходите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати офертата,
така че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди
изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата
е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата
на адреса и в срока определен от него.
4. Място и дата на провеждане на преговорите
Преговорите за възлагане на обществената поръчка ще се проведат на 05.10.2018г., от
09:00 часа, стая № 113 в сградата на община Мездра, с адрес: град Мездра, ул.
Христо Ботев № 27. Комисията провежда преговорите като се придържа точно към
първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката.
Резултатите от преговорите се отразяват в протокол, който се подписва от комисията и
от участника. След провеждане на преговорите комисията изготвя доклад, който
съдържа информация по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП.
5. Други изисквания – съгласно Документацията за участие.
Неразделна част от настоящата покана е Документацията за участие и всички
приложения към нея.
Важно: Образците за подготовка на офертата са приложени на отделен файл,
неразделна част от настоящата покана.
Тази покана е изготвена в съответствие със Закона за обществените поръчки и е
одобрена с Решение № 614/25.09.2018 г. на Кмета на Община Мездра.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /п/
ИНЖ. ГЕНАДИ СЪБКОВ
Кмет на Община Мездра
Заличени данни на основание чл. 23, ал. 1 от ЗЗЛД
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