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Това съобщение е предназначено само за физическото или юридическото лице, до което е адресирано, и съдържа информация, която е
привилегирована и поверителна. Ако четящият това съобщение не е отбелязаният по-долу получател или служител, отговарящ за предаването
на съобщението на отбелязания получател, с настоящето Ви уведомяваме, че каквото и да е разпространение или копиране на това съобщение
без писменото съгласие на „Асарел-Медет” АД е строго забранено. Ако сте получили това съобщение поради грешка, молим да ни уведомите
незабавно по телефона и ни върнете оригиналното съобщение на посочения по-горе адрес на наши разноски. Благодарим Ви.

Изх. № ……../……………..
ДО ВСИЧКИ

ПОКАНА
ОТНОСНО: Покана за участие в офертно проучване за избор на Главен
изпълнител за обект: „Събиране и депониране на почвен материал /хумус/ от
основата на Западно насипище”
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
“Асарел – Медет” АД в качеството си на Възложител, отправя тази покана към Вас,
като евентуален бъдещ Главен изпълнител на обект: „Събиране и депониране на
почвен материал /хумус/ от основата на Западно насипище”.
В случай, че задачата представлява интерес за Вас, моля представете Вашата
оферта в срок до 15.30ч. на 15-тия календарен ден, считан от деня, следващ датата на
публикуване на техническото задание и приложенията към него, на интернетстраницата на „Асарел-Медет”АД – www.asarel.com:
Задължително е да посетите “Асарел – Медет” АД и да направите оглед на
строителната площадка, като същият може да бъде извършен в работен ден от 830 до
1600 часа след предварително съгласуване деня на посещението, в периода за
представяне на офертите.
Телефони за контакти: 0357 / 60491 -инж. Здравка Кърпаров, 0357 / 60210
вътр.109 - инж. Атанас Костов.
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