
ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

От

„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД

бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,

София 1618, имейл адрес,

info@avtomagistrali.com

ПОКАНА

за участие в поръчка с предмет:

ПОДБОР НА КОНТРАГЕНТИ ЗА НАЕМ НА МЕХАНИЗАЦИЯ ЗА ЗАСАЖДАНЕ И 
ПОДДЪРЖАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ

за изпълнение на дейности на обект: „Модернизация на път I-1 (Е79) "Видин - Ботевград" от 
км 33+400 до км 102+060 (км 99+193 по проект)“

за УЧАСТЪК 1 - Път I-1 „п.в. Макреш – п.в. Бела“: от км 33+400 (километраж по проект) до 
км 47+000 (километраж по проект), с дължина 13,600 км;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с горепосочената поръчка, Ви каним да ни представите оферта за участие в нея, 
при условия, подробно описани в приложените към настоящата покана Условия за участие.

ПРЕДМЕТ
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Дейностите, предмет на настоящата поръчка, изискванията на Възложителя към участниците 
и критерия за възлагане на поръчката са посочени в Условията за участие, приложение към 
настоящата покана.

Път I-1 „п.в. Макреш – п.в. Бела“: от км 33+400 (километраж по проект) до км 47+000 
(километраж по проект), с дължина 13,600 км

Условията за участие може да се получи от деловодството „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: 
София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, ет.3, считано от 02.11.2020 г. след 13,00 ч. Краен срок
за получаване на документацията : 03.11.2020 г. – 16,00 ч.

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата и условията за 
участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ 
ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 4 – всеки работен 
ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

mailto:info@avtomagistrali.com


Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 06.11.2020 г. (16,00 ч.)

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с 
нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

СТОЯН БЕЛИЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

От

„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД

бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,

София 1618, имейл адрес,

info@avtomagistrali.com

ПОКАНА

за участие в поръчка с предмет:

ИЗБОР НА КОНТРАГЕНТИ ЗА ДОСТАВКА НА РАСТИТЕЛНОСТ

за изпълнение на дейности на обект: „Модернизация на път I-1 (Е79) "Видин - Ботевград" от 
км 33+400 до км 102+060 (км 99+193 по проект)“

за УЧАСТЪК 1 - Път I-1 „п.в. Макреш – п.в. Бела“: от км 33+400 (километраж по проект) до 
км 47+000 (километраж по проект), с дължина 13,600 км;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо изпълнение на дейности за доставка на растителност за 
горецитирания обект, „АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД, Ви кани да представите Вашето ценово 
предложение за изпълнение на доставките подробно описани приложените към настоящата 
покана Условия за участие.

ПРЕДМЕТ
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Дейностите, предмет на настоящата поръчка, изискванията на Възложителя към участниците 
и критерия за възлагане на поръчката са посочени в Условията за участие, приложение към 
настоящата покана.

Път I-1 „п.в. Макреш – п.в. Бела“: от км 33+400 (километраж по проект) до км 47+000 
(километраж по проект), с дължина 13,600 км.



Условията за участие може да се получи от деловодството „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: 
София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, ет.3, считано от 02.11.2020 г. след 13,00 ч. Краен срок
за получаване на документацията : 03.11.2020 г. – 16,00 ч.

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата и условията за 
участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ 
ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 3 – всеки работен 
ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 06.11.2020 г.

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с 
нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

Приложения към поканата: документация за участие и образци.

СТОЯН БЕЛИЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

От

„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД

бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,

София 1618, имейл адрес,

info@avtomagistrali.com

ПОКАНА

за участие в поръчка с предмет:

ПОДБОР НА КОНТРАГЕНТИ ЗА НАЕМ НА МЕХАНИЗАЦИЯ ЗА ЗАСАЖДАНЕ И 
ПОДДЪРЖАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ

за изпълнение на дейности на обект: „Модернизация на път I-1 (Е79) "Видин - Ботевград" от 
км 33+400 до км 102+060 (км 99+193 по проект)“

за УЧАСТЪК 2 – Път I-1 „П.В. Бела“ – П.В. Ружинци“: от км 47+000 (километраж по проект)
до км 61+750 (км 58 + 128,47 - километраж по проект), с дължина 11,128.47 км;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с горепосочената поръчка, Ви каним да ни представите оферта за участие в нея, 
при условия, подробно описани в приложените към настоящата покана Условия за участие.

ПРЕДМЕТ
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:



Дейностите, предмет на настоящата поръчка, изискванията на Възложителя към участниците 
и критерия за възлагане на поръчката са посочени в Условията за участие, приложение към 
настоящата покана.

Път I-1 „П.В. Бела“ – П.В. Ружинци“: от км 47+000 (километраж по проект) до км 61+750 (км
58 + 128,47 - километраж по проект), с дължина 11,128.47 км.

Условията за участие може да се получи от деловодството „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: 
София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, ет.3, считано от 02.11.2020 г. след 13,00 ч. Краен срок
за получаване на документацията : 03.11.2020 г. – 16,00 ч.

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата и условията за 
участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ 
ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 4 – всеки работен 
ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 06.11.2020 г. (16,00 ч.)

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с 
нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

СТОЯН БЕЛИЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

От

„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД

бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,

София 1618, имейл адрес,

info@avtomagistrali.com

ПОКАНА

за участие в поръчка с предмет:

ИЗБОР НА КОНТРАГЕНТИ ЗА ДОСТАВКА НА РАСТИТЕЛНОСТ

за изпълнение на дейности на обект: „Модернизация на път I-1 (Е79) "Видин - Ботевград" от 
км 33+400 до км 102+060 (км 99+193 по проект)“

за УЧАСТЪК 2 – Път I-1 „П.В. Бела“ – П.В. Ружинци“: от км 47+000 (километраж по проект)
до км 61+750 (км 58 + 128,47 - километраж по проект), с дължина 11,128.47 км;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,



Във връзка с предстоящо изпълнение на дейности за доставка на растителност за 
горецитирания обект, „АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД, Ви кани да представите Вашето ценово 
предложение за изпълнение на доставките подробно описани приложените към настоящата 
покана Условия за участие.

ПРЕДМЕТ
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Дейностите, предмет на настоящата поръчка, изискванията на Възложителя към участниците 
и критерия за възлагане на поръчката са посочени в Условията за участие, приложение към 
настоящата покана.

Път I-1 „П.В. Бела“ – П.В. Ружинци“: от км 47+000 (километраж по проект) до км 61+750 (км
58 + 128,47 - километраж по проект), с дължина 11,128.47 км.

Условията за участие може да се получи от деловодството „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: 
София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, ет.3, считано от 02.11.2020 г. след 13,00 ч. Краен срок
за получаване на документацията : 03.11.2020 г. – 16,00 ч.

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата и условията за 
участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ 
ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 3 – всеки работен 
ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 06.11.2020 г.

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с 
нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

Приложения към поканата: документация за участие и образци.

СТОЯН БЕЛИЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

От

„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД

бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,

София 1618, имейл адрес,

info@avtomagistrali.com

ПОКАНА



за участие в поръчка с предмет:

ПОДБОР НА КОНТРАГЕНТИ ЗА НАЕМ НА МЕХАНИЗАЦИЯ ЗА ЗАСАЖДАНЕ И 
ПОДДЪРЖАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ

за изпълнение на дейности на обект: „Модернизация на път I-1 (Е79) "Видин - Ботевград" от 
км 33+400 до км 102+060 (км 99+193 по проект)“

за УЧАСТЪК 3- Път I-1 „Ружинци – п.в. Белотинци“: от км 58+128,47 (километраж по 
проект) ≡ км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) до км 73+520 (километраж по 
проект), с дължина 15,391.53 км;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с горепосочената поръчка, Ви каним да ни представите оферта за участие в нея, 
при условия, подробно описани в приложените към настоящата покана Условия за участие.

ПРЕДМЕТ
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Дейностите, предмет на настоящата поръчка, изискванията на Възложителя към участниците 
и критерия за възлагане на поръчката са посочени в Условията за участие, приложение към 
настоящата покана.

Път I-1 „Ружинци – п.в. Белотинци“: от км 58+128,47 (километраж по проект) ≡ км 61+750 
(километраж по съществуващ път І-1) до км 73+520 (километраж по проект), с дължина 
15,391.53 км

Условията за участие може да се получи от деловодството „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: 
София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, ет.3, считано от 02.11.2020 г. след 13,00 ч. Краен срок
за получаване на документацията : 03.11.2020 г. – 16,00 ч.

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата и условията за 
участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ 
ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 4 – всеки работен 
ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 06.11.2020 г. (16,00 ч.)

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с 
нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

СТОЯН БЕЛИЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА



От

„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД

бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,

София 1618, имейл адрес,

info@avtomagistrali.com

ПОКАНА

за участие в поръчка с предмет:

ИЗБОР НА КОНТРАГЕНТИ ЗА ДОСТАВКА НА РАСТИТЕЛНОСТ

за изпълнение на дейности на обект: „Модернизация на път I-1 (Е79) "Видин - Ботевград" от 
км 33+400 до км 102+060 (км 99+193 по проект)“

за УЧАСТЪК 3- Път I-1 „Ружинци – п.в. Белотинци“: от км 58+128,47 (километраж по 
проект) ≡ км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) до км 73+520 (километраж по 
проект), с дължина 15,391.53 км;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо изпълнение на дейности за доставка на растителност за 
горецитирания обект, „АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД, Ви кани да представите Вашето ценово 
предложение за изпълнение на доставките подробно описани приложените към настоящата 
покана Условия за участие.

ПРЕДМЕТ
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Дейностите, предмет на настоящата поръчка, изискванията на Възложителя към участниците 
и критерия за възлагане на поръчката са посочени в Условията за участие, приложение към 
настоящата покана.

Път I-1 „Ружинци – п.в. Белотинци“: от км 58+128,47 (километраж по проект) ≡ км 61+750 
(километраж по съществуващ път І-1) до км 73+520 (километраж по проект), с дължина 
15,391.53 км

Условията за участие може да се получи от деловодството „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: 
София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, ет.3, считано от 02.11.2020 г. след 13,00 ч. Краен срок
за получаване на документацията : 03.11.2020 г. – 16,00 ч.

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата и условията за 
участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ 
ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 3 – всеки работен 
ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 06.11.2020 г.

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с 
нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.



Приложения към поканата: документация за участие и образци.

СТОЯН БЕЛИЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

От

„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД

бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,

София 1618, имейл адрес,

info@avtomagistrali.com

ПОКАНА

за участие в поръчка с предмет:

ПОДБОР НА КОНТРАГЕНТИ ЗА НАЕМ НА МЕХАНИЗАЦИЯ ЗА ЗАСАЖДАНЕ И 
ПОДДЪРЖАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ

за изпълнение на дейности на обект: „Модернизация на път I-1 (Е79) "Видин - Ботевград" от 
км 33+400 до км 102+060 (км 99+193 по проект)“

за УЧАСТЪК 4 – „п.в. Белотинци – п.в. Винище“: от км 73+520 (километраж по проект) до 
км 85+520 (километраж по проект), с дължина 12,000 км;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с горепосочената поръчка, Ви каним да ни представите оферта за участие в нея, 
при условия, подробно описани в приложените към настоящата покана Условия за участие.

ПРЕДМЕТ
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Дейностите, предмет на настоящата поръчка, изискванията на Възложителя към участниците 
и критерия за възлагане на поръчката са посочени в Условията за участие, приложение към 
настоящата покана.

„п.в. Белотинци – п.в. Винище“: от км 73+520 (километраж по проект) до км 85+520 
(километраж по проект), с дължина 12,000 км.

Условията за участие може да се получи от деловодството „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: 
София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, ет.3, считано от 02.11.2020 г. след 13,00 ч. Краен срок
за получаване на документацията : 03.11.2020 г. – 16,00 ч.



Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата и условията за 
участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ 
ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 4 – всеки работен 
ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 06.11.2020 г. (16,00 ч.)

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с 
нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

СТОЯН БЕЛИЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

От

„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД

бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,

София 1618, имейл адрес,

info@avtomagistrali.com

ПОКАНА

за участие в поръчка с предмет:

ИЗБОР НА КОНТРАГЕНТИ ЗА ДОСТАВКА НА РАСТИТЕЛНОСТ

за изпълнение на дейности на обект: „Модернизация на път I-1 (Е79) "Видин - Ботевград" от 
км 33+400 до км 102+060 (км 99+193 по проект)“

за УЧАСТЪК 4 – „п.в. Белотинци – п.в. Винище“: от км 73+520 (километраж по проект) до 
км 85+520 (километраж по проект), с дължина 12,000 км;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо изпълнение на дейности за доставка на растителност за 
горецитирания обект, „АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД, Ви кани да представите Вашето ценово 
предложение за изпълнение на доставките подробно описани приложените към настоящата 
покана Условия за участие.

ПРЕДМЕТ
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:



Дейностите, предмет на настоящата поръчка, изискванията на Възложителя към участниците 
и критерия за възлагане на поръчката са посочени в Условията за участие, приложение към 
настоящата покана.

„п.в. Белотинци – п.в. Винище“: от км 73+520 (километраж по проект) до км 85+520 
(километраж по проект), с дължина 12,000 км.

Условията за участие може да се получи от деловодството „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: 
София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, ет.3, считано от 02.11.2020 г. след 13,00 ч. Краен срок
за получаване на документацията : 03.11.2020 г. – 16,00 ч.

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата и условията за 
участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ 
ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 3 – всеки работен 
ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 06.11.2020 г.

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с 
нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

Приложения към поканата: документация за участие и образци.

СТОЯН БЕЛИЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

От

„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД

бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,

София 1618, имейл адрес,

info@avtomagistrali.com

ПОКАНА

за участие в поръчка с предмет:

ПОДБОР НА КОНТРАГЕНТИ ЗА НАЕМ НА МЕХАНИЗАЦИЯ ЗА ЗАСАЖДАНЕ И 
ПОДДЪРЖАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ

за изпълнение на дейности на обект: „Модернизация на път I-1 (Е79) "Видин - Ботевград" от 
км 33+400 до км 102+060 (км 99+193 по проект)“

за УЧАСТЪК 5 – „п.в. Винище – Обход на гр. Монтана“: от км 85+520 (километраж по 
проект) до км 102+060 (км 99+193 по проект), с дължина 13,673 км.“;



УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с горепосочената поръчка, Ви каним да ни представите оферта за участие в нея, 
при условия, подробно описани в приложените към настоящата покана Условия за участие.

ПРЕДМЕТ
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Дейностите, предмет на настоящата поръчка, изискванията на Възложителя към участниците 
и критерия за възлагане на поръчката са посочени в Условията за участие, приложение към 
настоящата покана.

„п.в. Винище – Обход на гр. Монтана“: от км 85+520 (километраж по проект) до км 102+060 
(км 99+193 по проект), с дължина 13,673 км.

Условията за участие може да се получи от деловодството „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: 
София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, ет.3, считано от 02.11.2020 г. след 13,00 ч. Краен срок
за получаване на документацията : 03.11.2020 г. – 16,00 ч.

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата и условията за 
участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ 
ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 4 – всеки работен 
ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 06.11.2020 г. (16,00 ч.)

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с 
нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

СТОЯН БЕЛИЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

От

„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД

бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,

София 1618, имейл адрес,

info@avtomagistrali.com

ПОКАНА

за участие в поръчка с предмет:

ИЗБОР НА КОНТРАГЕНТИ ЗА ДОСТАВКА НА РАСТИТЕЛНОСТ



за изпълнение на дейности на обект: „Модернизация на път I-1 (Е79) "Видин - Ботевград" от 
км 33+400 до км 102+060 (км 99+193 по проект)“

за УЧАСТЪК 5 – „п.в. Винище – Обход на гр. Монтана“: от км 85+520 (километраж по 
проект) до км 102+060 (км 99+193 по проект), с дължина 13,673 км.“;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо изпълнение на дейности за доставка на растителност за 
горецитирания обект, „АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД, Ви кани да представите Вашето ценово 
предложение за изпълнение на доставките подробно описани приложените към настоящата 
покана Условия за участие.

ПРЕДМЕТ
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Дейностите, предмет на настоящата поръчка, изискванията на Възложителя към участниците 
и критерия за възлагане на поръчката са посочени в Условията за участие, приложение към 
настоящата покана.

„п.в. Винище – Обход на гр. Монтана“: от км 85+520 (километраж по проект) до км 102+060 
(км 99+193 по проект), с дължина 13,673 км.

Условията за участие може да се получи от деловодството „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: 
София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, ет.3, считано от 02.11.2020 г. след 13,00 ч. Краен срок
за получаване на документацията : 03.11.2020 г. – 16,00 ч.

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата и условията за 
участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ 
ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 3 – всеки работен 
ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 06.11.2020 г. (16,00 ч.)

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с 
нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

Приложения към поканата: документация за участие и образци.

СТОЯН БЕЛИЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД


