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ДО
УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА,
ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И НА СРЕДСТВАТА
ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ
за отваряне и оповестяване на ценовите оферти
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Ви
уведомяваме, че на дата: 20.08.2014 г. (сряда) от 10:30 часа, в залата на трети
етаж в сградата на Община Златарица, град Златарица, улица Стефан
Попстоянов № 22, комисията ще отвори плик № 3 „Предлагана цена” с ценовите
оферти на допуснатите участници в открита процедура с предмет: „Избор на
изпълнител на предвидените СМР по договор за финансиране №
04/321/01586/12.12.2013 г. във връзка с изпълнение на проект „Реконструкция
на съществуващ общински път” по Мярка 321 „Основни услуги за
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населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на
селските райони 2007-2013 г.”, открита с Решение № 475 от 27.06.2014 г. на
Кмета на Община Златарица.
При отваряне на ценовите оферти комисията ще оповести предлаганите
цени на допуснатите участници. Съгласно чл. 69а, ал. 4 от ЗОП, преди
отварянето на ценовите оферти комисията ще съобщи на присъстващите лица
резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

Дата: 13.08.2014 г.
гр. Златарица

Албена Ценкова Конакчиева /п/
Председател на комисия,
съгласно Заповед № 650 / 08.08.2014 г.
на Кмета на Община Златарица
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