
       ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
 
 

 

изх. 70-00-631 

от 18.09.2015 г. 

 

ДО 

ВМЛ-КОНСУЛТ ЕООД 

1505 гр.София,  ул.“Черковна“ №7, офис.21 

тел: 02/4923883 

факс: 02/4923884 

e-mail: vml.consult@abv.bg 

 

ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 

1000 гр.София, район Възраждане ул.“Лавеле“ №8, ет.4, ап.6 

Тел. 0887/562020; 02/9894194  

факс: 02/9894194 

e-mail: evidence_bg@abv.bg 

 

БОАЛ ООД 

2900 гр.Гоце Делчев, ул.“Васил Левски“ №3А 

тел: 0751/61213 

факс: 0751/90061 

e-mail: boal_gd@abv.bg 

 

КИМТЕКС ЛС ООД 

5800 гр.Плевен, ул.“Дойран“ №71, ет.3 

Тел. 064/805534;  064/805940 

факс: 064/805534 

e-mail: kimtexls@abv.bg 

 

КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА ООД 

1407 гр.София, ул.Вишнева №12, офис1 

тел. 02/9691250  

факс: 02/9691289 

e-mail: office@ceg.bg 

 

АРХКОН ПРОЕКТ ООД 

1680 гр.София,  район „Красно село“, ул.“Ястребец“ №9, бл.№2, ет.1, ателие 6 

тел: 02/9630025 

факс: 02/8663957 

e-mail: archcomproject@abv.bg 

 

ЕКСПРЕСКОНСУЛТ ЕООД 

2700 гр.Благоевград, ул.Крали Марко №10, вх.Б 

тел. 073/883114; 0888/357753  

факс: 073/883114 

e-mail: ek_nsn@yahoo.com 

 

 

ПЕШЕВ ЕООД 

mailto:evidence_bg@abv.bg
mailto:office@ceg.bg
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гр.Пловдив, пк 4000 

ул.Славянска №82, ет.3 

факс: 032/621 681 

тел.: 032/621 681 

e-mail:  peshev.ltd@gmail.com 

 

СОЛАРВАТ ЕООД 

2900 гр.Гоце Делчев, ул.“Пейо к.Яворов“ №1Б, партер, офис 9 

тел: 0899/827142 

факс: - 

e-mail: zorkak@mail.bg 

 

ПРОТИКО ИЛ ООД 

1415 гр.София, кв.Драгалевци, ул.Захари Зограф, №57, ет.2, ап.12 

тел. 02/4411919  

факс: 02/4719194 

e-mail: protikoil@abv.bg 

 

Относно: Открита процедура по чл. 14, ал.3, т.2 от ЗОП за избор на изпълнител за 

изготвяне на обследване по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изготвяне 

на архитектурно заснемане, заснемане на електрическа, ОВиК и ВиК инсталации в 

общите части на сгради, обследване за установяване на техническите 

характеристики и изготвяне на технически паспорти за многофамилни жилищни 

сгради” и Обособена позиция №2 „Изготвяне на обследвания за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради” по Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приета с Постановление 

№18 от 02.02.2015 г. на Министерски съвет, открита с решение № 301/25.03.2015 

година на кмета на община Гоце Делчев, идентификационен номер на поръчката: 

ГД/2015/ОПОП/У/3, номер от Регистъра на обществените поръчки: 00098-2015-0003 

  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

 

На основание чл.93б, ал. 3 във връзка с чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените 

поръчки и отправена Покана за представяне на оферта до потенциалните изпълнители 

по Рамково споразумение № 68 от 02.09.2015 г., Ви уведомявам, че отварянето на 

офертите за Обособена позиция 1 ще се извърши на 25.09.2015 г. от 13,30 часа в залата 

на Общински съвет в сградата на Община Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за 

достъп до сградата на община Гоце Делчев. 

 

 

 

ВЛАДИМИР МОСКОВ /подпис/ 

Кмет на община Гоце Делчев 
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