ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕНСКА
гр.Белене 5930, ул. ”България” № 35, тел. (0658) 3 10 61, факс (0658) 3 10 62
E-mail: obshtinabl@abv.bg

Изх. № РД – 1654/24.04.2012г.
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Укрепване на

десен бряг на р. Дунав в участъка на гр. Белене, общ. Белене, обл. Плевен, в УПИ
XVII, кв.8 „в” по плана на гр. Белене”
Относно: ПРОМЯНА ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ НА
ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с обявената малка обществена поръчка от Община Белене за
възлагане на СМР с предмет: „Укрепване на десен бряг на р. Дунав в участъка на гр.
Белене, общ. Белене, обл. Плевен, в УПИ XVII, кв.8 „в” по плана на гр. Белене”,
финансирана със средства от Европейския фонд за регионално развитие по ос 4
„Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1 „Дребномащабни инвестиции”,
схема BG161PO001/4.1/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на
наводненията в 178 малки общини”, проект BG161PO001/4.1/2010/027 по ОПРР 2007 –
2013 г., открита с Решение № 103/20.02.2012 г. на Кмета на Община Белене и основание
чл.68 ал. 2 от ЗОП /в сила до 25.02.2012 г./, Ви уведомяваме, че отварянето и
оповестяването на пликовете на предлагана цена на участниците, се отменя за днес,
24/04/2012 г. от 14:30 ч. в Зала № 16 на Общинска администрация Белене, находяща
се в гр. Белене, ул. “България” № 35.
Във връзка с чл.69а ал.3 ЗОП насрочвам нова дата и час за отваряне на
пликовете с предлагана цена на допуснатите участници за 26 април /четвъртък/
2012 г. от 14:30 ч. в Зала 16.
При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова
информация.
За допълнителна информация: тел.: /0658/ 31061 – Цветомир Цветанов,
гл. експерт “Икономическо развитие и обществени поръчки” при Община Белене.
С уважение,
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