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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с необходимостта от извършване на спешен авариен ремонт на
главното електрическо табло на административната сграда, находяща се на пл.

,,I]ентър" Nч 2, Ви KaHrI да ни представите своите оферти за следното:
1. Извършване на рехабилитация на главното електрическо табло, доставка и
монтаж на главен прекъсвач и необходимите аксесоари;
2, Подмяна на стари с нови прекъсвачи;
3. !оставка и монтаж на шина.

Следва да бъде предJIожен от Ваша страна гарапционен срок за извършената
рехабилитация, както и гаранционен срок за вложените материали и съоръжения.
следва да имате предвид, че за докчrзване гаранционниJI срок на вложените
МаТеРИzt]'IИ И СЪоръжения преди приемане на работата ще следва да представите в
Областна администрация съответните документи.
При подготовка на Вашето предложение, следва да имате предвид, че
финансовият ресурс на администрацията за извършване на рехабилитацията е в размер
ДО 9000 лв., без вкл. ДДС. Следва да посочите и срок за изпълнение на поръчката.
Уведомявам Ви, че представените от Вас оферти ще бъдат оценявани въз основа
на критерия най_ниска предложена цепа.
Ако в хода на работа поради непредвидени обстоятелства се нitложи извършване
На ДОПЪЛнителни деЙности, то тяхната стоЙност не може да надхвърля l0 на сто от
стойността

на

първоначаJтния

договор.

ПОДгОтвената от Вас оферта следва да бъде депозирана в деловодството на
ОбЛаСтна аДМинистрация в срок до 07.10.2016 г. на адрес: гр. Велико Търново, пл.
,.ЩеНтър" J\b 2, стая 201' или изпратена на имейл: governor.veliko.tarnovo@gmail.com.
Работното време на деловодството е всеки работен ден от 09.00 ч. до l7.З0 ч.
Настоящата покана е обявена на интернет страницата на Областен управител.

проФ. д. ик. н. пЕнчо пЕнчЕв

Обласmен управumел на
обласm Велuко Търново

5000 Be.luKo Търново,
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