Проект „Изграждане на нови социални жилища в град 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. № ДЛ002179_ 001 от 21.06.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.5 и чл.177 от ЗОП
(съобщение за отваряне на ценовите предложения)
Относно: Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска
стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:
„ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В УПИ ХХХ – 540 – ЗА СОЦИАЛНИ
ЖИЛИЩА, КВ. 221 ПО ПЛАНА НА ГР. СМОЛЯН”, която обществена поръчка е открита с
решение № 6 от 01.03.2018 г. на кмета на Община Смолян, вписано заедно с одобреното с него
обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под
уникален идентификационен номер 00092-2018-0003 и публикувано заедно с одобрените с
него обявление за обществена поръчка и документация на интернет сайта на възложителя –
профил на купувача: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2262
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви уведомяваме, че на 27.06.2018 г. от 15:00 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:
Членове

инж. Васка Караджова /подпис/*
Златко Карамучев /подпис/*

Станка Делирадева /подпис/*

инж. Цвятко Каменов /подпис/*

Розета Буйкова /подпис/*

*Забележка: Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл. 42,
ал.5 от ЗОП във връзка с чл. 2 и чл. 23 от Закона за защита на личните данни.
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