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Изх.№ 25-00/25/13.02.2014г. 
 
ДО 

         ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изпълнение на строително-монтажни работи 
по проект на Община Белене „Подобряване на енергийната ефективност в обществени 
сгради в гр.Белене и намаляване на вредните емисии, генерирани от обществени сгради на 
територията на общината” 

 
 Относно: ННаассррооччввааннее  ннаа  ддааттаа  ии  ччаасс  ззаа  ооттвваарряяннее  ннаа  ццееннооввииттее  ппррееддллоожжеенниияя  вв  ооффееррттииттее  ннаа  
ууччаассттнниицции,,  ввъъвв  вврръъззккаа  сс  ччлл..6699АА  аалл..33  оотт  ЗЗООПП  ии  ппоо  ссммииссъъллаа  ннаа  ччлл..6699АА  аалл..11  оотт З  ЗООПП 
 
 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
     Във връзка с обявена обществена поръчка от Община Белене, публикувана в Регистъра по 
обществени поръчки под номер 00661-2013-0012 на сайта на Агенцията по обществени поръчки, 
открита с Решение № 888/25.09.2013г. на Кмета на община Белене и на основание чл. 69а, ал. 3 от 
ЗОП, Ви уведомявам, че отварянето и оповестяването на пликовете с предлагана цена на 
участниците, чиито офери отговарят на изискванията на Възложителя, ще се извърши на 
18.02.2014г. /вторник/ от 15:00ч. в Зала № 26 на Общинска администрация Белене, находяща 
се в гр. Белене, ул. „България” № 35, етаж последен. При отварянето на пликовете с предлагана 
цена имат право да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, 
както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово 
осведомяване. При промяна на датата и часа на отваряне на ценовите предложение ще Ви известим 
своевременно. 
 
     За допълнителна информация: тел. /0658/ 34672- Цветомир Цветанов, гл. експерт 
„Икономическо развитие и обществени поръчки” при Община Белене. 
 
 
 
С уважение,  
 
 
ЦВЕТОМИР ЦВЕТАНОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА /съгласно заповед № 983/24.10.2013г./ 
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