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ИНВЕСТИРАМЕ

гДШЦИЬ-

" ~ ЪДЕ1Шл{?'' ?
*ЗПСГ
V!

?
I ©иъисйогкоиТйнг.тбо

-

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

РЕГИС ТРАЦИОНЕН I

До всички заинтересовани лица

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
Във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проект „Подобре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната
мрежа на път 1ТЕН-Т1, чрез общи мерки в трансграничния регион" („ВеИег
соппес1:е(1 зесопдагу апд ЬегНагу подев 1о ТЕИ-Т соге апд сотргеЬеп51Уе пеЬу/огк
{НгоидЬ }о1п{ СВС теазигез"), с проектен код РОВС-383, финансиран по Програма
ИНТЕРРЕГ У-А Румъния-България 2014-2020 г.", открита с Решение РД 24 - 46 от
19.03.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново и с уникален номер в Регистъра на
обществените поръчки 00073-2020-0023, обявявам:
1. Отваряне и оповестяване на ценовите предложения ще се извърши на дата
11.09.2020 г. от 14:00 часа в заседателна зала в сградата на Община Велико Търново на
адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България" № 2.
2. На отварянето на ценовите предложения могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на
средствата за масово осведомяване.

С уважение,
Мариела Цонева
'А,
Директор на Дирекция
„Проекти програми" в Об1
щина Велико Търново
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Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.
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Този документ е създаден в рамките на Проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на
път /ТЕ№Т/, чрез общи мерки в трансграничния регион " („ Ве11ег соппеаеА зесопйагу апс11еШагу подех Ю ТЕИ-Т соге апА сотргекепхпе пе[нюгк
1Игои%И ]01Ш СВС теазигез "), Проектен код: НОВС - 383. е рамките на Програма за трансгранично сътрудничество „ ИНТЕРРЕГ У-А Румъния
- България" 2014 - 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието и публикацията се носи от Община Велико Търново.
Водещ бенефициент. Община Велико Търново
Съдържанието на този документ не представлява непременно официапната позиция на Европейския съюз.

