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Европейският чемеделекч фонд ш раш ипие па селските ранени: Европа инвестира в селските ранени

до
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.57, АЛ. 3 ОТ
ППЗОП
Народно

читалище

„Съзнание-1926

г..“

-

гр.

Белослав

уведомява

всички

заинтересовани лица, че ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ на допуснатите участници в публично
състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на сценична
осветителна техника и осветителни тела за НЧ „Съзнание - 1926 г. в изпълнение на проект
„Модернизация на материално -

техническата база, закупуване на оборудване и

обзавеждане на НЧ „Съзнание - 1926 г.“ - гр. Белослав“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструкту ра“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.”,
ще бъдат отворени на публично заседание на 08.08.2018г. от 10:00 часа в Заседателната зала в
сградата на общинска администрация - Белослав, с адрес: ул.“Цар Симеон Велики“ № 23, гр.
Белослав.
На заседанието могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата
или техни упълномощени представители, както и представители па средствата за масово
осведомяване.

Подписите ш настоящия
документ са заличени
на основание чл.2, ад.2,
т.5 от ЗЗЛД.

ДЕНИЦА ТОДОРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
Съгласно заповд№ 12 26.06.2018 г.
На предавателя на ЧН на НЧ „ Съзна,
!

Този документ е създаден е рамките на проект „Модернизация на материално - техничексата база, закупуване на оборудване и
обзавеждане на НЧ „Съзнание ~ 1926 г.“ ~ гр. Белослав”, по Договор Не 03/07/2/0/00349 от 12.09.2017г. за отпускане на БФП по подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно
Читалище вСъзнание - 1926 г.»и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.

