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Изх.№ 26-00/333/27.08.2014г. 
 
НА ВНИМАНИЕТО НА 
 

         ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С 
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ И УЧАСТНИЦИТЕ 
ПОДАЛИ ОФЕРТИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 
ПРЕДМЕТ: „Извършване на одит и изготвяне на окончателен одитен доклад, във връзка с 
изпълнението на проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в 
трансграничната област Олт-Белене”, референтен № 2 (4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359, финансиран 
по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, Приоритетна ос 
2, Ключова област на интервенция 2. 

 
 Относно: ООббяяввяяввааннее  ннаа  ддааттаа  ии  ччаасс  ззаа  ооттвваарряяннее  ннаа  ццееннооввииттее  ппррееддллоожжеенниияя  оотт  ооффееррттииттее  ннаа  
у
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уччаассттнниицции,,  ввъъвв  вврръъззккаа  сс  ччлл..6699аа  аалл..33  оотт  ЗЗООПП  ии  ппоо  ссммииссъъллаа  ннаа  ччлл..6699аа  аалл..11  оотт  ЗЗООПП 
 
 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
      Във връзка с обявена обществена поръчка от Община Белене, публикувана в Регистъра по 
обществени поръчки под номер 00661-2014-00015 на сайта на Агенцията по обществени поръчки, 
открита с Решение № 652/20.06.2014г. на Кмета на община Белене, и на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, 
Ви уведомявам, че отварянето на пликовете №3 с надпис "Предлагана цена" и оповестяването на 
предлаганите от участниците цени, чиито оферти отговарят на предварително обявените изисквания на 
Възложителя по смисъла на чл.69а ал.1 от ЗОП, ще се извърши на 01.09.2014г. /понеделник/ от 14:30ч. 
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 предложения ще Ви известим своевременно. 
 
     За допълнителна информация: тел. /0658/ 34672- Цветомир Цветанов, гл. експерт 
„Икономическо развитие и обществени поръчки” при Община Белене. 
 
 
 
 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА /съгласно Заповед № 709/21.07.2014г. 
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