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Изх . .NQ 26-ОО/269121.12.2012г. 

ДО 

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 
ПОДАЛИ ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА С 

УНИКАЛЕН ИДЕНТ . .N'!! 00661-2012-0016 В РЕГИСТЪРА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

Относно: постъпило заявление за удължаване на срок за получаване на оферти 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с постъпил Bx.N!! 26-00/269/21.12.20 12r. на заявление за удължаване на срока за 
получаване на оферти по обществена поръчка за Избор ua изпълнител/-и за извършване на 
строителио-монта:JIСNи работи по проект ,Дuму;н - античната митница ua Мизия", със 

следните обособе ии позиции: Обособена позиция 1: " Реставрация, възетанавка и експо11иране ua 
аитичния римски кастел Димум"; Обособеl/а позиция 2:" Основен ремонт 11а ул. "България" в 
участъка от о.т. 645 през о.т. 614 и до о.т. 615 ", " Осиовен ремо11m на ул. "ПерсиN " в участъка 

от о. т. 615 до о. т. 605", "Кръгово кръстовище при осови точки 613, 614, 615, 616 и 617" с 
предмет" Ви уведомяваме, че 

Възложителят счита, че не са налице уважителни причини, произтичащи от 

метеорологичното време, налагащи удължаването на срока за получаване на оферти, по 

смисъла на чл. 27 А, ал.ал. 8 и 9 от ЗОП. 

Съгласно условията на раздел IV.3.4 от Обявлението на поръчка 00661-2012-0016 
Възложителят е посочил крайният срок за получаване на офертите или заявлениета за участие -
21.12.2012г., 17:00ч., а в раздел JI.1.5. от Обявлението е посочил, че се възпалва от 
възможността за съкращаване на сроковете за получаване на оферти. С условията посочени в 

Обявлението и публикуването на същото в Регистъра по обществени поръчки (РОП), се счита, 
че всички заинтересовани лица са запознати на възможно най-ранен етап за всички срокове по 

поръчката, а с указанията посочени в документацията за участие, раздел III е посочено, че 
"заинтересованите лица, сами преце11яват изгодността и възмо:Jiсността си да участват в 

тази процедура, с всички произхо:J/сдащи рискове от това тяхно решеиие". 

С оглед на гореизложеното, с цел спазване на основния принцип заложен в чл.2 

ал.1 т.З от ЗОП "равнопоставеност и недопуска~tе на дискриминация" потвърждавам 

крайния срок за получаване на оферти за участие съгласно обявлението обществена 

поръчка с уникален номер в РОП 00661-2012-0016, а именно 21.12.2012г., 17:00ч. и същия 
остава в сила. 

БЪЗЛОЖИТЕЛ 

ПЕТЪРИЛИЕВДУЛЕВ ________ =---
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