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Представлявано от Иван Николов Никифоров

СЪОБЩЕНИЕ

По чл. 57, ал.З от ППЗОП

По обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор на дейности по 
извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на 
град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” 
на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”, по обособена позиция №1, 
публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko- 
tamoуо,bg/bg/profil-na-kupuvacha/476/, c уникален номер на процедурата 00073-2017- 
0021 в регистъра на АОП и публикувано решение на дата 05.04.2017 г. с ID 781928 в 
Регистъра на обществени поръчки на АОП.

На основание чл. 57, ал.З от Правилник за прилагане на Закона за обществени 
поръчки, Комисията обявява, че:

Отварянето на ценовото предложение ще се извършва на дата 13.10.2017 г. в 10:00 
часа в заседателна зала в административната сграда на Община Велико Търново на адрес 
град Велико Търново, пл. „Майка България“ 2. На отварянето могат да присъстват 
участника в процедурата или негови упълномощени представители, както и 
представители на средствата за масово осведомяване.

С уважение,

/  \ \ о  -% /
инж. Динко Кечев -  Директорша^ддрекция^
на комисията чюво

ГГ в Община Велико Търново и председател

Този документ е създаден в рамките на проект  B G 16R FO PO O 1 -1 .009-0004  „Привлекателна и съхранена 
автентична градска среда на град Велико Търново ", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Региони в раст еж " 2014-2020 г„ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионсино развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и 
при никакви обстоятелства не мож е да се счита, че този доку мент отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "
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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




