




 

        “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй 
3321 гр. Козлодуй,  тел.+359 (973) 7-63-36, 7-25-70, факс +359 (973) 8-05-40 

ДО 
 

 
„Бруната” ООД, гр. София 
ЕИК 041029500 
Телефон: 02/9155701 
Email: office@brunata.bg 
Лице за контакти: Николай Жечков - 
Управител 
 
„3 Енерджи Солюшънс” ООД гр. София  
ЕИК 203411507 
Телефон: 0885746686 
Email: dimitar.belchev@3energy.solutions 
Лице за контакти: Димитър Белчев - 
Управител 

 
„Смарт Митъринг ДЗЗД” с партньори в 
обединението „Итрансформърс Лабс” ЕООД 
гр. София с ЕИК 202645674 и „Лийд Вижън” 
ЕООД гр. София с ЕИК 205642092. 

Телефон: 0888858805; 0898763322 
Email:bids@leadvision.bg] 
nmilovanov@thingslog.com 
Лице за контакти: Мирослав Петров – 
Управител и Николай Милованов - 
Управител  
 
 

ПРОЕКТ НА ПОКАНА 
по чл.34, ал.1 от ЗОП, 

одобрена с Решение № АД-......./........... 
 

  

Относно: Участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с 
регистрационен номер в АОП 00353-2019-0125 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
На основание чл. 55, ал. 2 от ППЗОП във връзка с Решение № АД- ......../..........г. за 

извършване на предварителен подбор в процедура на договаряне с предварителна покана за 
участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, доставка, монтаж и 
въвеждане в експлоатация на система за мониторинг и контрол на потреблението на 
енергия и вода в обекти на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, открита с Решение № ЗОП-Р-
149/07.11.2019 г. и публикувано обявление № ЗОП-О-5408/07.11.2019г. в АОП и профила на 
купувача на  11.11.2019г. и в ОВ на ЕС на 15.10.2019г. с номер 2019/S218-536290, Ви 
отправяме покана за представяне на първоначална оферта до 16.00ч. на ..........................г. в 
Централно деловодство на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. 

Валидността на Вашата оферта е необходимо да бъде 6 (шест) месеца, считано от 
крайния срок за подаването ù.  



Първоначалната оферта следва да съдържа техническо предложение и ценово 
предложение, съгласно документацията и да е в запечатана непрозрачна опаковка с надпис, 
съгласно чл.47 ал.2 от ППЗОП. Ценовото предложение следва да е в отделен запечатан 
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

Комисията ще отвори офертите на ..................г. в .............. часа в Заседателна зала на 
Управление “Търговско”.  

За дата на отваряне на ценовото предложение и провеждането на преговори ще бъдете 
уведомени допълнително. 

 
 

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

        АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ___ ___ . 
___ . 2018г.                /Я. Ян___ . ___ . 2018г.    ….….. ___ . 2018г.      /К. Русалийска/ 
  Изгие “Т”: …......................     


