КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ
София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606
Рег. № 400- 161 / 10.01.2020 г.
Екз. единствен

НА ВНИМАНИЕТО НА
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

ПОКАНА
Относно: Участие в пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за
определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с
предмет: доставка на „Леководолазно оборудване и екипировка“.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Командването на Военновъздушните сили планира да възложи
обществена поръчка с предмет доставка на „Леководолазно оборудване и
екипировка“.
Във връзка с изложеното и на основание член 44 от ЗОП, Командването
на Военновъздушните сили провежда пазарни консултации за определяне на
прогнозната стойност на обществената поръчка.
Уведомяваме Ви, че представените от Вас в настоящата пазарна
консултация стойности са с индикативен характер и не са обвързващи в
случай на последващо участие при откриване на обществена поръчка за избор
на изпълнител по реда на ЗОП.
Техническите изисквания за предмета на обществената поръчка са
посочени

в

Техническа

спецификация

№

ТС-П-БО-2019.70,

Приложение№1към настоящата покана.
Индикативното ценово предложение за доставка, следва да бъде
предоставено в срок до 17.30 часа на 21.01.2020 г., съгласно формата по
Приложение № 2 на електронен адрес: n.lyaskovski@armf.bg или от 09.30 ч. до
12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч. в деловодството на Командването на ВВС, на
адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606, за отдел „Подготовка“.

Всички

заинтересовани

лица,

трябва

да

имат

предвид,

че

предоставянето на ценовите стойности по никакъв начин не ангажира
Командването на ВВС с избор на конкретен изпълнител, както и не може да
послужи за получаване на конкретни предимства в хода на провеждане на
избор на изпълнител на обществената поръчка.
Настоящата

покана

за

представяне

на

индикативни

ценови

предложения не представлява процедура за възлагане на обществена поръчка
по смисъла на ЗОП. Пазарната консултация се извършва с цел осигуряване на
публичност и прозрачност на процеса по формиране на прогнозна стойност на
обществената поръчка.
Индикативните ценови предложения и всяка друга информация,
предоставена като резултат от пазарната консултация, ще бъдат публикувани
на профила на купувача в интернет страницата на Командването на ВВС –
www.af.armf.bg.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение № 1 „Техническа спецификация ТС-П-БО-2019.70“
2. Приложение № 2 „Индикативно ценово предложение – образец“
С уважение,
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ПОДГОТОВКА“
В КОМАНДВАНЕТО НА ВВС
ПОЛКОВНИК

(П)

НИКОЛАЙ ТУШЕВ
09.01.2020 г.

