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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

Офертно проучване за избор на Изпълнител на обект:
„Изграждане на обслужващ път-канал в западната част на
хвостохранилището-етап 2“.

ОТНОСНО:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
“Асарел – Медет” АД в качеството си на Възложител, отправя тази покана
към Вас, като евентуален бъдещ изпълнител на горецитирания обект.
В случай, че задачата представлява интерес за Вас, моля представете Вашата
оферта, изготвена въз основа на закупена от Вас Тръжна документация от
Възложителя, в срок до 15.30 ч. На 04.10.2016г.
Тръжната документация се получава от отдел „Строителство” на „АсарелМедет”АД, срещу подписване на Декларация за конфиденциалност.
Желателно е при получаване на тръжната документация да бъде направен
оглед на строителната площадка. Крайният срок за оглед на строителната площадка
е 15/петнадесет/ календарни дни, считано от деня, следващ датата на заповедта за
откриване на тръжната процедура, т.е. до 03.10.2016 г.
При получаването на Тръжната документация е необходимо да подпишете и
заверите „Декларация за конфиденциалност”, образеца на която ще получите с
документацията.
Телефони за контакти: 0357/60210 вътр. 630 – Здравко Минковски,
Инвеститорски контрол на обекта.
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