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; “Подмяна на водопровод и сградни отклонения по
ул."Преображенска" гр.Царево; ул."Княз Борис I" кв.Василико гр.Царево;
ул."Аполония" и ул."Тракия" с.Варвара; ул."Черно море" с.Резово; подмяна
канализация и сградни отклонения и водопровод и сградни отклонения по
ул."Липите" с.Синеморец; подмяна на уличен водопровод и канализация по
ул.“Смокиня“ с.Лозенец; подмяна водопроводи по ул.“Свети Яни“, ул.“Нептун“ и
ул."Зеленика" гр.Ахтопол, 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 00079-2018-0002 на сайта на Агенцията
по обществени поръчки открита с Решение № 002/03.04.2018 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 26.06.2018 г. (вторник) от 10:00 часа в заседателната зала в сграда фронтофис 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.

Илина Ангелова –
юрисконсулт на Община Царево
Председател на Комисията. Назначена със Заповед №
РД-01-197/01.03.2018 Г.

Подписите са заличени на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.

