
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ XРЕГИОНИ В РАСТЕЖ

СЪОБЩЕНИЕ и \ , х2о , л а Х го  

по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

по обществена поръчка с предмет: Извършване на оценка на съответствието 
на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите на обект 
„Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“ в 
рамките на проект ВС16КРОР001-1.009-0003-С01 „Подобряване на бизнес средата 
в Западна индустриална зона“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ ВС16КГОР001-1.001-0039 “Изпълнение на Интегрирани планове 
за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, по Приоритетна Ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие на Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020, с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2017-0058 и 
публикувано обявление от дата 07.12.2017г. с Ю  817994 в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП  и публикувана на профила на купувача на Община 
Велико Търново https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/544/

На основание чл. 57, ал.З от ППЗОП, Комисията обявява, че:

Отваряне на ценовите оферти ще се извърши на дата 29.12.2017г. от 10:00 часа 
в заседателна зала в сградата на Община Велико Търново.

На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване.

С уважение.

/Инж.Цанко /Бояджиев0 -  ^Началник отдел „ТИ" в Община Велико Търново и 
Председател' н атцщцс ията^С/

Точи документ е създаден в рамките ма проект В Ц 1 бДГОРОО 1 -1.009-0003-С01 .. Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална 
зона" , които се осъществява е финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж" 2014-2020 г. . съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 
Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се смига, че този документ отразява официалното становище па 
Европейския съюз п Управляващия орган па ОПРР 2014-2020 г.

https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/544/
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




