РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
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: Подобряване на образователната инфраструктура в
СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и физкултурен
салон“ с 4 /четири/ обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Изпълнение на СМР за подобряване на
образователната инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс,
Основна сграда и физкултурен салон“
Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на технологично оборудване
за разливна кухня“
Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на отоплителна инсталация“
Обособена позиция №4 „Доставка и монтаж на ново и демонтаж“
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 00079-2018-0004 на сайта на Агенцията
по обществени поръчки открита с Решение № 004/23.08.2018 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 15.11.2018 г. (четвъртък) от 15:00 часа в сградата на Община Царево,
находяща се на ул. "Хан Аспарух" № 36, ет. 2, зала „ Фронт офис“ , 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.
Инж.Златинка Кирякова –
председател на Комисията назначена със Заповед №
546/28.09.2018 г. на Кмета на Община Царево
Подписът е заличен на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

