РЕ П У Б Л И КА

Б Ъ Л Г А Р ИЯ

ОБЩИНА ЦАРЕВО
На вниманието на представителите на средствата за масово осведомяване,
всички заинтересовани лица и участниците подали оферти в процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет : „Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на
проект BG05M2OP001-3.001-0062 “Подай ръка-подари бъдеще“ по обособени позиции”
с възложител инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево:
Относно: Обявяване на дата, час и място за отваряне на ценовите
предложения от офертите на участници, във връзка с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с обявена обществена поръчка от Община Царево, публикувана в
Регистъра по обществени поръчки под номер 00079-2017-0001 на сайта на Агенцията
по обществени поръчки открита с Решение № 001/03.02.2017 г. на Кмета на Община
Царево и на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Ви уведомявам, че отварянето на
ценовите предложения и оповестяване на предлаганите от участниците цени, чиито
оферти отговарят на предварително обявените изисквания на Възложителя, ще се
извърши на 27.03.2017 г. (понеделник) от 11:00 часа в заседателната зала в сграда
фронт-офис на Община Царево, находяща се на ул. "Хан Аспарух" № 36, ет. 2, гр.
Царево.
При отварянето на пликовете с ценовите предложения могат да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на
установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Николай Христов – зам. кмет на Община Царево/п/
Председател на Комисията назначена
Със Заповед № РД-01-111/27.02.2017 г. Кмета на Община Царево

Подписите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2,
ал. 2 от ЗЗЛД.
Проект “Подай ръка – подари бъдеше” BG05M2OP001 – 3.001 – 0062” , финансиран от Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове.

