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избраните кандидати в процедурата 
съобразно решението за 
предварителен подбор на 
възложителя

ОТНОСНО: Покана за представяне на оферта, съответно за участие в преговори 
по процедура с ТТ001566 и предмет „Здравно застраховане и 
животозастраховане", открита с Решение ДР-644/22.11.2016 г. на 
Възложителя „Софийска вода" АД, публикувани на 24.11.2016 г. 
заедно с обявление в преписка на РОП на АОП под номер 00435- 
2016-0085.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, на основание чл.55, ал.2 от ППЗОП и във връзка с решение на
Възложителя с номер ДР-..<§//. I .<?$/:.7?7 г. за извършване на предварителен
подбор на кандидатите в горепосочената обществена поръчка на договаряне с 
предварителна покана за участие, Ви отправяме покана за представяне на 
първоначална оферта, съответно за участие в преговори.

Краен срок за подаване на първоначална оферта: до часа на

Адрес за подаване на първоначална оферта: в Деловодството на централния офис на 
Възложителя с адрес: гр. София 1766, ж. к. Младост IV, ул. "Бизнес Парк София", 
№1, сграда 2А.

Опаковката с първоначална оферта следва да съдържа техническо и ценово 
предложение съобразно т.35 от Инструкциите от документацията за участие.

Срокът на валидност на първоначалната оферта е минимум 150 календарни дни, 
считано от датата определена за краен срок за получаване й.

Отварянето на първоначалните оферти ще се състои в централния офис на 
възложителя в ММ.... . часа на

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения 
комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и 
мястото на отварянето. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не 
отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

Чрез публично съобщение в Профил на купувача комисията обявява дата, час и 
място за провеждане на жребий, чрез който се определя поредността на 
индивидуалните договаряния с допуснатите участници. В същото съобщение се 
определят поредни часове за провеждане на договарянията.

В деня на публикуване на съобщението по горната точка, комисията уведомява 
писмено участниците в процедурата за тази информация. При провеждане на жребия 
могат да присъстват представители на участниците.

На договаряне подлежат предложенията на участниците, съобразно т.45 от 
Инструкциите.

Критерий за възлагане на поръчката: Икономически най-изгодната оферта ще се 
определи по критерий за възлагане „най-ниска цена" съобразно посоченото в т.48.1 
от Инструкциите от документацията за обществена поръчка.
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Отварянето на първоначалните оферти и ценовите предложения, ще се състои в 
сградата на "Софийска вода" АД, град София 1766, район Младост, ж. к. Младост IV, 
ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А. Отварянето на офертите и ценовите предложения е 
публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване.

Изпълнителен директо|:
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