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Относно: Покана за сключване на договор за възлагане на 
обществена поръчка чрез процедура на пряко договаряне.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Във връзка с провеждането на процедура чрез пряко договаряне 
на основание чл. 182, ал. 1 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в” от ЗОП и 
във връзка с чл. 65 от ППЗОП, за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: ,,Доставка на природен газ за отопляване на сградния 
фонд на ЦПАР СО „Михаил Колони” - Варна”, открита с решение № 1 
от 17.11.2017 год. на Директора на ЦПЛР СО „Михаил Колони” -  гр. 
Варна, Ви отправяме покана за сключване на договор.

Съгласно чл. 65, ал. 2 от ППЗОП договорът за възлагане на 
обществената поръчка ще бъде сключен след влизане в сила на 
горецитираното решение за откриване на процедурата при Общи 
условия за разпределение и снабдяване с природен газ. В съответствие с 
разпоредбите на ЗОП при подписване на договора следва да изпълните 
изискванията на чл. 65, ал. 2 от ППЗОП, като представите документите 
по чл. 67, ал. 6 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, 
ал. 1, т. 7 от ЗОП.

С оглед на горното, Ви моля в срок до 16:00 часа на 20.12.2017 г., 
да представите в деловодството на ЦПАР СО „Михаил Колони”, следните 
документи:

1. За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП -  актуално/и
свидетелство/а за съдимост на представляващия/те 
дружеството. .

2. За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП :
2.1. Удостоверение, издадено от НАП, за липса на задължения 

за данъци и задължителни осигурителни вноски по 
смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно -  осигурителния 
процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата. В 
случай че е допуснато разсрочване, отсрочване или 
обезпечение на задълженията или задължението е по акт,



4.

2 . 2 .

2.3.

3. За

който не е влязъл в сила, следва да представите, копия на 
документи, удостоверяващи това обстоятелство; 
Удостоверение, издадено от общината по седалището на 
„Овергаз Мрежи” АД, за липса на задължения по Закон за 
местните данъци и такси (ЗМДТ);
Удостоверение, издадено от община Варна, за липса на 
задължения по ЗМДТ;

обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП
„Главнаудостоверение от органите на Изпълнителна агенция 

инспекция по труда”;
Общи условия за разпределение и снабдяване с природен
газ

Всички документи по т. 1, т. 2 и т. 3 е необходимо да бъдат 
издадени не по -  рано от 6 месеца от датата на получаване на 
настоящото писмо.

Изискват се копия на гореизброените документи, заверени с гриф 
„Вярно с оригинала”, печат и подпис на представляващ дружеството.

В случай че при сключване на договора законния представител на 
„Овергаз Мрежи” АД няма възможност да подпише договора, моля, да 
представите нотариално заверено пълномощно за сключване на 
договора.

Решението за откриване на процедурата е публикувано на следния 
интернет адрес: йЩз:/ /зо-коют.сот/профил

Моля да ни изпратите проект на договора на е-таИ: 
зо коют@аЬу.Ье в лкюгс! формат, който ще бъде сключен между „Овергаз 
Мрежи” АД и ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони” -  гр. 
Варна, за да бъдат нанесени данните на общежитието.

Лице за контакт и допълнителна информ
Пламен Янаков, тел.: 088

С УВАЖЕНИЕ, 

инж. ЖБНИ КРЪСТЕВА
Директор на Център за г а за личностно развитие
Средношколско общежит :аил Колони” -  гр. Варна

Подписите са заличени на основание чл.2, ал.2 ЗЗГ1Д във 
връзка с чл.42,ал.5 от ЗОП


