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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Район "КРАСНА ПОЛЯНА"
теЛ.: 921 72 З л 921 72 56
_Регистрац{'..,;;е.-н индекс

До
1. фирма "ЛК Консултинг" ЕООД;
2. фирма „Софинвест” ЕООД;
3. фирма „Бул строй контрол инженеринг”
АД;

4. фирма "Заечки" ЕООД;
5. фирма "Адванс - 2002” ЕООД;
6. фирма”Богоев консулт” ЕООД;
7. фирма” Алмекс” ООД;
8. фирма"! радив" ООД;
9. фирма”Булконс Груп" ЕООД;
10. сдружение "Глобус билд" ДЗЗД;
11. фирма "Институт за управление на
програми и проекти" ООД;
12. фирма "Проконсулт и управление" ЕООД;
13. фирма"Контпас" ЕООД;
14. фирма "Ник- Строй 06" ЕООД;
15. фирма "Алди комерс груп" ЕООД;
16. фирма "Алфа-Билд Консултинг" ЕООД;
17. фирма"Стиво X" ЕООД;
18. фирма"Билдинг груп -2000" ЕООД;
19. фирма"Интерхолд" ЕООД;
20. фирма"Електра Тим" ООД;
21. фирма "Ф-строй груп" ЕООД;
22. фирма"Найс Билдинг" ЕООД;
23. фирма "Деал инженеринг" ЕООД;
24. Сдружение "Красиви жилища КП 2017"
ДЗЗД;
25. фирма "Ен Ар Консулт" ЕООД.
Уважаеми Господа,
Във връзка с участието Ви в провеждането на обществена поръчка
по реда на 3011 с предмет: “Обновяване за енергийна ефективност на
многофамилна жилищна сграда на територията на Столична община,
район „Красна поляна”, е административен адрес: гр.София, район „Красна
поляна”, ж.к. „Красна поляна-П-ра част”, бл. 206” във връзка с

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради”, по три обособени позиции и публикувана в РОГ! е №
01259-2016-0005, открита е Решение № РКП16-РД-93-16 от 24.11.2016г на
Кмета на район „Красна поляна”-СО и в съответствие е изискването на
чл. 57, ал.З от ППЗОП,
Ви уведомявам, че на 26.04.2017г., /сряда/ от 10:00 часа в сградата
на Столична община, район „Красна поляна”, ет.2, стая №206 ще бъдат
отворени пликовете „Предлагани ценови параметри” и оповестени
ценовите предложения на допуснатите до този етап на/; процедурата
участници.
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