
             
 

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 21.12.2017г.  

 

 

До  

……………………………….. 

……………………………….. 

 

 

ОТНОСНО: Промяна на крайния срок за подаване на оферти и на датата на отварянето им в 

процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка, възлагана 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 одобреното с него обявление 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 обществена поръчка 

и документация на интернет сайта на възложителя – профил на купувача: 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2116.  

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Вземайки под внимание обстоятелството, че срокът за получаване на оферти по 

обществената поръчка с горепосочения предмет изтича на 27.12.2017 г., и във връзка със 

съобщение, публикувано на 01.12.2017 г. на интернет сайта на Изпълнителна агенция „Главна 

инспекция по труда” - http://www.gli.government.bg/page.php?c=13&d=3299, в което съобщение е 

посочено, че 27.12.2017 г. е неприсъствен (почивен) ден, на основание чл.28, ал.3 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки уведомявам заинтересованите лица, че оферти по 

посочената процедура ще бъдат приемани на посочения в обявлението за поръчката адрес
1
 до 17:00 

часа на 28.12.2017 г..  

Гореизложеното налага промяна и на датата за отваряне на офертите за участие в 

процедурата, въз основа на което на основание чл.53 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки уведомявам участниците, че офертите по обществената поръчка с 

горепосочения предмет ще бъдат отворени на 29.12.2017 г. в 08:30 часа в зала 343 на третия етаж на 

административната сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България 12. 

 

/Налице са положени подпис и печат от възложителя, като същите са заличени на 

основание чл. 42, ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от 

Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)/. 
 

С уважение,  

 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ  
Кмет на Община Смолян 

                                                 
1
 Оферти за участие следва да бъдат изпратени до следния адрес на община Смолян:  

гр. Смолян 4700, бул. България № 12, Приемна № 1 – Деловодство. 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=815392&newver=2
http://www.gli.government.bg/page.php?c=13&d=3299

