
 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” 

София 1092, ул. ”Дякон Игнатий” № 3, тел.: 92 20 782; факс: 02/988 06 11 

Към рег. № 22-30-4   

София, 18.09.2015 г.  

 

 

       ДО 

       ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ ОБЕДИНЕНИЕ  

       „ЕЛЕКТРИСИТИ - ПРОНО“  

                                                                Г-Н МИТКО ДАСКАЛОВ 

 

ГР. СОФИЯ, П.К. 1231 

Ж.К. НАДЕЖДА, БЛ. 458, БХ. Б, ЕТ. 2 

ТЕЛ.: 02 418 36 79 

ФАКС: 02 465 29 42 

 

                                                 

П О К А Н А 

за представяне на оферта за участие в ограничена процедура за възлагане на 

обществена поръчка 
 

 

 

              УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАСКАЛОВ,  
 

На основание чл. 79, ал. 13 от Закона за обществените поръчки и в 

изпълнение на Решение № 112/03.09.2015 г. за обявяване на кандидатите, 

които ще бъдат поканени да представят оферти за процедура за възлагане на 

обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет „Проектиране и 

изпълнение на обект: Основен ремонт на сграда № 1 /основна 

административна сграда на в.ф. 26050 – София, ВР 2563“, открита с 

Решение № 79/03.07.2015 г., Обявление за обществена поръчка, публикувано в 

Регистъра на обществените поръчки и в профила на купувача на интернет 

страницата на Министерство на отбраната на 06.07.2015 г., Ви отправям 

покана за представяне на оферта по процедурата. На основание чл. 58, ал. 4 от 

ЗОП и съгласно т. 5.10. от Документацията за участие, определям срокът на 

валидност на офертите да бъде 180 календарни дни, считано от датата, 

определена за краен срок за получаване на оферти. С подаването на офертата, 

участникът се съгласява с указания срок. 

При изготвяне и представяне на офертата следва да бъдат спазени 

условията на раздел „5. Изисквания към съдържанието и обхвата на 

офертата“ от Документацията за участие, публикувана в профила на купувача 



  

на интернет страницата на Министерство на отбраната: http://pp.mod.bg/MO-

GDInfrO-3-2015-008.  

Оценяването на офертите ще бъде извършено съгласно раздел                

„8. Оценяване на офертите. Критерии и методика за комплексна оценка“ 
от Документацията за участие. 

Крайният срок за представяне на офертите е до 17.00 часа на 35-ия ден, 

следващ датата на изпращане на настоящата покана. Офертите се представят 

всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа на адрес:  

 

гр. София 1092, ул. „Дякон Игнатий” № 3 

Министерство на отбраната (МО) 

Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”  

отдел „Инвестиционна политика и строителство“” 

тел. 02/ 92 20 796, 92 20 711 и 92 20 730, факс: 02 988 06 11 

 

Комисията ще отвори офертите в 11:00 часа на третия работен ден, 

следващ крайния срок за подаването им, за което ще бъдете уведомени 

своевременно по електронна поща.  

  

 

 

ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ  

„ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА“ 

 

                                                     (п)               ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА 
                17.09.2015 г. 

 

ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА 

ДИРЕКЦИЯ „ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА“ 

 

                                                     (п)                БОРИСЛАВ ПОПОВ 

                17.09.2015 г. 

 

 

 

 

 

http://pp.mod.bg/MO-GDInfrO-3-2015-008
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МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” 

София 1092, ул. ”Дякон Игнатий” № 3, тел.: 92 20 782; факс: 02/988 06 11 

Към рег. № 22-30-4   

София, 18 .09.2015 г.  

 

 

ДО 
УПРАВИТЕЛЯ НА „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД 

ИЛИЯН ТЕРЗИЕВ 
 

гр. София, ул. „Позитано“ 37, ет.5 

тел. 02 9390888, факс: 02 9390887 
 

                                                  

П О К А Н А 

за представяне на оферта за участие в ограничена процедура за възлагане на 

обществена поръчка 
 

 

 

              УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,  
 

На основание чл. 79, ал. 13 от Закона за обществените поръчки и в 

изпълнение на Решение № 112/03.09.2015 г. за обявяване на кандидатите, 

които ще бъдат поканени да представят оферти за процедура за възлагане на 

обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет „Проектиране и 

изпълнение на обект: Основен ремонт на сграда № 1 /основна 

административна сграда на в.ф. 26050 – София, ВР 2563“, открита с 

Решение № 79/03.07.2015 г., Обявление за обществена поръчка, публикувано в 

Регистъра на обществените поръчки и в профила на купувача на интернет 

страницата на Министерство на отбраната на 06.07.2015 г., Ви отправям 

покана за представяне на оферта по процедурата. На основание чл. 58, ал. 4 от 

ЗОП и съгласно т. 5.10. от Документацията за участие, определям срокът на 

валидност на офертите да бъде 180 календарни дни, считано от датата, 

определена за краен срок за получаване на оферти. С подаването на офертата, 

участникът се съгласява с указания срок. 

При изготвяне и представяне на офертата следва да бъдат спазени 

условията на раздел „5. Изисквания към съдържанието и обхвата на 

офертата“ от Документацията за участие, публикувана в профила на купувача 

на интернет страницата на Министерство на отбраната: http://pp.mod.bg/MO-

GDInfrO-3-2015-008.  

Оценяването на офертите ще бъде извършено съгласно раздел                

„8. Оценяване на офертите. Критерии и методика за комплексна оценка“ 
от Документацията за участие 

http://pp.mod.bg/MO-GDInfrO-3-2015-008
http://pp.mod.bg/MO-GDInfrO-3-2015-008


  

Крайният срок за представяне на офертите е до 17.00 часа на 35-ия ден, 

следващ датата на изпращане на настоящата покана. Офертите се представят 

всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа на адрес:  

 

гр. София 1092, ул. „Дякон Игнатий” № 3 

Министерство на отбраната (МО) 

Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”  

отдел „Инвестиционна политика и строителство“” 

тел. 02/ 92 20 796, 92 20 711 и 92 20 730, факс: 02 988 06 11 

 

Комисията ще отвори офертите в 11:00 часа на третия работен ден, 

следващ крайния срок за подаването им, за което ще бъдете уведомени 

своевременно по електронна поща.  

  

 

 

ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ  

„ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА“ 

 

(п)           ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА 
                17.09 .2015 г. 

 

ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА 

ДИРЕКЦИЯ „ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА“ 

 

(п)           БОРИСЛАВ ПОПОВ 
                 17.09.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” 

София 1092, ул. ”Дякон Игнатий” № 3, тел.: 92 20 782; факс: 02/988 06 11 

Към рег. № 22-30-4   

София, 18.09.2015 г.  

 

 

       ДО 

       ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА   

       ДП „СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО 

       И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ 

                                                                Г-Н ИВАЙЛО ТОДОРОВ 

 

ГР. СОФИЯ, П.К. 1853 

РАЙОН КРЕМИКОВЦИ,  

КВ. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ 

ТЕЛ.: 02 994 54 49 

ФАКС: 02 994 54 44 

                                                  

П О К А Н А 

за представяне на оферта за участие в ограничена процедура за възлагане на 

обществена поръчка 
 

              УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН ДИРЕКТОР,  
 

На основание чл. 79, ал. 13 от Закона за обществените поръчки и в 

изпълнение на Решение № 112/03.09.2015 г. за обявяване на кандидатите, 

които ще бъдат поканени да представят оферти за процедура за възлагане на 

обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет „Проектиране и 

изпълнение на обект: Основен ремонт на сграда № 1 /основна 

административна сграда на в.ф. 26050 – София, ВР 2563“, открита с 

Решение № 79/03.07.2015 г., Обявление за обществена поръчка, публикувано в 

Регистъра на обществените поръчки и в профила на купувача на интернет 

страницата на Министерство на отбраната на 06.07.2015 г., Ви отправям 

покана за представяне на оферта по процедурата. На основание чл. 58, ал. 4 от 

ЗОП и съгласно т. 5.10. от Документацията за участие, определям срокът на 

валидност на офертите да бъде 180 календарни дни, считано от датата, 

определена за краен срок за получаване на оферти. С подаването на офертата, 

участникът се съгласява с указания срок. 

При изготвяне и представяне на офертата следва да бъдат спазени 

условията на раздел „5. Изисквания към съдържанието и обхвата на 

офертата“ от Документацията за участие, публикувана в профила на купувача 

на интернет страницата на Министерство на отбраната: http://pp.mod.bg/MO-

GDInfrO-3-2015-008.  

http://pp.mod.bg/MO-GDInfrO-3-2015-008
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Оценяването на офертите ще бъде извършено съгласно раздел                

„8. Оценяване на офертите. Критерии и методика за комплексна оценка“ 
от Документацията за участие. 

Крайният срок за представяне на офертите е до 17.00 часа на 35-ия ден, 

следващ датата на изпращане на настоящата покана. Офертите се представят 

всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа на адрес:  

 

гр. София 1092, ул. „Дякон Игнатий” № 3 

Министерство на отбраната (МО) 

Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”  

отдел „Инвестиционна политика и строителство“” 

тел. 02/ 92 20 796, 92 20 711 и 92 20 730, факс: 02 988 06 11 

 

Комисията ще отвори офертите в 11:00 часа на третия работен ден, 

следващ крайния срок за подаването им, за което ще бъдете уведомени 

своевременно по електронна поща.  

  

 

 

ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ  

„ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА“ 

 

(п)           ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА 
                17.09.2015 г. 

 

ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА 

ДИРЕКЦИЯ „ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА“ 

 

(п)           БОРИСЛАВ ПОПОВ 
                17.09.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” 

София 1092, ул. ”Дякон Игнатий” № 3, тел.: 92 20 782; факс: 02/988 06 11 

Към рег. № 22-30-4   

София, 18.09.2015 г.  

 

 

       ДО 

       УПРАВИТЕЛЯ НА  

       „ХАЙТОВИ СИЕ“ ООД 

                                                                Г-Н ЗАХАРИ ХАЙТОВ 

 

ГР. СОФИЯ, П.К. 1303 

УЛ. „СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ“ № 2А 

ТЕЛ.: 02 980 33 44 

ФАКС: 02 989 31 31 
 

                                                  

П О К А Н А 

за представяне на оферта за участие в ограничена процедура за възлагане на 

обществена поръчка 
 

 

 

              УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,  
 

На основание чл. 79, ал. 13 от Закона за обществените поръчки и в 

изпълнение на Решение № 112/03.09.2015 г. за обявяване на кандидатите, 

които ще бъдат поканени да представят оферти за процедура за възлагане на 

обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет „Проектиране и 

изпълнение на обект: Основен ремонт на сграда № 1 /основна 

административна сграда на в.ф. 26050 – София, ВР 2563“, открита с 

Решение № 79/03.07.2015 г., Обявление за обществена поръчка, публикувано в 

Регистъра на обществените поръчки и в профила на купувача на интернет 

страницата на Министерство на отбраната на 06.07.2015 г., Ви отправям 

покана за представяне на оферта по процедурата. На основание чл. 58, ал. 4 от 

ЗОП и съгласно т. 5.10. от Документацията за участие, определям срокът на 

валидност на офертите да бъде 180 календарни дни, считано от датата, 

определена за краен срок за получаване на оферти. С подаването на офертата, 

участникът се съгласява с указания срок. 

При изготвяне и представяне на офертата следва да бъдат спазени 

условията на раздел „5. Изисквания към съдържанието и обхвата на 

офертата“ от Документацията за участие, публикувана в профила на купувача 



  

на интернет страницата на Министерство на отбраната: http://pp.mod.bg/MO-

GDInfrO-3-2015-008.  

Оценяването на офертите ще бъде извършено съгласно раздел                

„8. Оценяване на офертите. Критерии и методика за комплексна оценка“ 
от Документацията за участие. 

Крайният срок за представяне на офертите е до 17.00 часа на 35-ия ден, 

следващ датата на изпращане на настоящата покана. Офертите се представят 

всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа на адрес:  

 

гр. София 1092, ул. „Дякон Игнатий” № 3 

Министерство на отбраната (МО) 

Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”  

отдел „Инвестиционна политика и строителство“” 

тел. 02/ 92 20 796, 92 20 711 и 92 20 730, факс: 02 988 06 11 

 

Комисията ще отвори офертите в 11:00 часа на третия работен ден, 

следващ крайния срок за подаването им, за което ще бъдете уведомени 

своевременно по електронна поща.  

  

 

 

ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ  

„ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА“ 

 

(п)           ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА 
               17.09.2015 г. 

 

ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА 

ДИРЕКЦИЯ „ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА“ 

 

(п)           БОРИСЛАВ ПОПОВ 

                17.09.2015 г. 
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