
             
 

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“,  

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,  

част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 
 

Изх. № ДЛ001515 от 08.01.2018г. 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.5 от ЗОП 

(съобщение за отваряне на ценовите предложения) 

 
ОТНОСНО: Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Част II от 

ЗОП – чрез открита процедура, с предмет: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ 

И ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА“, която обществена поръчка е открита с Решение на кмета на 

община Смолян № 17 от 16.11.2017 г., вписано заедно с обявлението за поръчка и последващо 

Решение на кмета на община Смолян № 18 от 21.12.2017г. за одобряване на обявление за 

изменение или допълнителна информация в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията 

по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2017-0011 и публикувано 

заедно с одобрените с него обявление за поръчка и документация и впоследствие издаденото 

решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация на интернет 

сайта на възложителя – профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2116. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящото съобщение Ви уведомяваме, че на 11.01.2018 г. от 08:30 часа в заседателна 

зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на 

адрес гр. Смолян, бул. България № 12, ще бъдат отворени пликовете с предлагана цена, 

представляващи неразделна част от офертите на участниците, в процедурата с горепосочения 

предмет. 

 Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване. 

 

Комисия в състав: 
 

Председател 

и член: 

 

Милена Хаджиева /подпис/* 

 

 

 

Членове 

Румен Романов /подпис/* инж. Цвятко Каменов /подпис/* 

Кичка Искилиева /подпис/* Стилиян Узунски /подпис/* 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност 

на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение 

на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-

1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
 

 

 

* Забележка: Налице са положени от членовете на комисията подписи, заличени на 

основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД. 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=815392&newver=2

