ОБЩИНА СМОЛЯН
MUNICIPALITY OF SMOLYAN
бул. „България” № 12, 4700 Смолян, България
Bulgaria, 4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd
Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26
e-mail:obshtina_smolyan@abv.bg, www.smolyan.bg
Изх. № ДЛ009501/04.11.2020г.

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.5 и чл.177 от ЗОП 1
(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:
„РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
СМОЛЯН“, която обществена поръчка е открита с решение на възложителя № 11 от
12.06.2020г., вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на
обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален
идентификационен номер 00092-2020-0004 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/3150
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви уведомяваме, че на 09.11.2020 г. от 10:00 часа в заседателна
зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на община
Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, ще бъде отворен плика с предлагана
цена, представляващ неразделна част от офертата на допуснатия участник, в
процедурата с горепосочения предмет.
Отварянето на ценовото предложение е публично и на него могат да присъстват
участникът в процедурата или негови упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване.
С уважение,
Председател:
Членове

Комисия в състав:
Златко Карамучев

/положен подпис/

инж. Васка Караджова

/положен подпис/

Росица Пашова

/положен подпис/

* Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията, като
същите са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП.
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На основание разпоредбата на §131, ал.3 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за
обществените поръчки настоящата обществена поръчка, при спазване на изрично посочените в тази
норма изключения, се провежда съгласно реда, действащ до 1 ноември 2019 г.. Отчитайки отразените
в горепосочената разпоредба изключения, при позоваването на разпоредби от Закона за обществените
поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки следва да се имат предвид
редакциите им, които са в сила до 1 ноември 2019 г..

