
                                         
                                          ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 
 

 С Решение № 828 от 02.11.2011 година на ВрИД Кмет г-жа Яна Илиева 
Община Белене откри процедура по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП за избор 
на доставчик с предмет „Закупуване на преносими компютри (лаптопи) и 
офис модули по проекти: реф. № 2(2i)-1.1-11, MIS-ETC code 590; реф. № 
2(2i)-1.1-10, MIS-ETC code 589; реф. № 2(2i)-1.1-12, MIS-ETC code 595, 
финансирани от Програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния - 
България 2007-2013”. 

 Процедурата е в рамките на изпълнението на три проекта, както следва: 

 - „Извършване на предпроектни проучвания за модернизация на пътната 
мрежа, бърза автомобилна връзка в рамките на окръг Телеорман, транс-
граничните контролно-пропускателни пунктове Турну Мъгуреле - Никопол, 
първа секция, Сегарча Вале - Лица - Турну Мъгуреле и път PVN2002 - II-52 Деков 
- Бяла вода - Кулина вода, община Белене” - реф. № 2(2i)-1.1-11, MIS-ETC code 
590; 

 - „Извършване на предпроектни проучвания за модернизация на пътната 
мрежа, бърза автомобилна връзка в рамките на окръг Телеорман, транс-
граничните контролно-пропускателни пунктове Турну Мъгуреле - Никопол, втора 
секция, Уда Клокочов - Саелеле - Лунка и път PVN1003 - III-5202 Деков - Белене - 
ХТК Белене, община Белене” - реф. № 2(2i)-1.1-10, MIS-ETC code 589; 

 - „Извършване на предпроектни проучвания за модернизация на пътната 
мрежа, бърза автомобилна връзка в рамките на окръг Телеорман, транс-
граничните контролно-пропускателни пунктове Турну Мъгуреле - Никопол, трета 
секция, Бечу - Плопи - Славитещи - Слобозия - Мъндра и път PVN1005 - III-5202 
Белене - АЕЦ Белене, община Белене” - реф. № 2(2i)-1.1-12, MIS-ETC code 595. 

 Изпратена е покана до 4 кандидати да представят оферти съгласно 
изискванията на Възложителя, като са им предоставени инструкции в поканите, 
формуляр за представяне на офертата, проект на Договор и техническа 
спецификация. 

 Кандидатите следва да подават офертите си на адрес гр. Белене 5930,                
ул. “България” № 35, стая № 10 /Деловодство/ на административната сграда на 
Общината в срок до 16:00 часа на 10.11.2011 година. 
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