по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

по обществена поръчка е предмет: “Изработка и монтаж на 1 бр.временен билборд и
1 бр. постоянна обяснителна табела за популяризиране резултатите от проекта“ в
рамките на проект „Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа
на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, финансиран по
приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на
устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ по
Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А РумънияБългария“ 2014-2020, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП с уникален
номер на поръчката в РОП 00073-2019-0072 и публикувана на профила на купувача на
Община Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/748/
На основание чл. 57, ал.З от ППЗОП, Комисията обявява, че:

Отваряне на ценовите оферти ще се извърши на дата 17.03.2020г. от 11:00 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,
Юлия Ликоманова-Мутафчиева - Главен експерт в Дирекция „Проекти и програми”
(ръководител проект) - Председател на i
ията*

Заличена информация на
основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
във връзка с чл. 4 от Регламент
(ЕС) 2016/679.

и1н-ц. interreerobe. е и
Този документ е създаден в рамкит е на Проект „ Изкуство и култура - общ и т рансгранични акт иви в подкрепа на уст ойчивот о
развит ие на туризма ", Проектен код: RO BG - 5 7 6 , в рамкит е на Програма за трансгранично сътрудничество „И Н Т Е Р Р Е Г V-A
Румъния - България “ 2014 - 2020, съфинансиран от Европейския съю з чрез Европейския Фонд за регионално развит ие.
Цялата отговорност за съдърж анието и публикацият а се носи от Община Велико Търново.
Водещ бенеф ициент : Община Велико Търново
Съдърж анието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

