
 
  

 

 
 

Този документ е създаден в рамките на АДБФП №BG06RDNP001-7.007-0038-С01 от 14.05.2019 г. "Ремонт и обновяване на 

спортна инфраструктура в гр. Вършец", който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от 

ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 
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Изх. № 70 00-582 (1) 

Дата: 31.10.2019 г. 

Гр. Вършец 
 

 

ДО 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

 

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

на основание чл. 189 от ЗОП 

 

ОТНОСНО: Обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) с предмет: „Извършване на СМР за изпълнение на проект: „Ремонт и обновяване на 

спортна инфраструктура в ПИ с идентификатор 12961.40.913 по КК и КР на гр. Вършец, местност 

„Парк“, публикувана в РОП на 25.10.2019 г. под номер ID 9093904 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

В законоустановения срок по чл. 189 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е постъпило 

запитване от заинтересовано лице с искане за разяснение по документацията за участие в горепосочената 

обществена поръчка. В тази връзка Ви представяме следните разяснения: 

 

ВЪПРОС: 

Във връзка с обществена поръчка с предмет: "Извършване на СМР за изпълнение на проект: 

"Ремонт и обновяване на спортна инфраструктура в ПИ с идентификатор 12961.40.913 по КК и КР на гр. 

Вършец, местност "Парк", имаме следния въпрос: 

             1. Къде в документацията по поръчката можем да намерим Инвестиционния проект? 

 

ОТГОВОР: 

Във връзка с направеното запитване, моля да имате предвид следното разяснение:  

1. Одобреният инвестиционен проект можете да намерите чрез линка към проведената 

пазарна консултация в обособената електронна преписка на обществената поръчка в „Профила на 

купувача“  на адрес: 

 http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled44 

 

 

 

С уважение, 

………(подпис)*…………. 

 

ПЕТЪР ГАНЧЕВ СТЕФАНОВ 

ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 

Съгласно Решение № 761/19.09.2019 г. на Общински съвет - Вършец 
 

*Заличена информация на основание чл. 36а, ал. (3) от ЗОП във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 

2016/679 
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