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Този документ е създаден в рамките на проект: № BG06RDNP001-7.004-0014-С01 от 14.05.2019 г. с предмет: „Реконструкция, 

ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – 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           

 

   
   
Изх. № 70 00 - 94 

Дата: 03.02.2020 г. 

Гр. Вършец  

 

ДО  

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА  

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

 На основание чл. 57, ал. (3) от ППЗОП уведомяваме лицата по чл. 54, ал. (1) от ППЗОП, че 

ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка „публично състезание“ 

с предмет: „Закупуване на оборудване и обзавеждане за сградата на ДГ „Слънце“ по 

проект: „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“, разделена 

на следните обособени позиции: Обособена позиция № 1:  „Доставка и монтаж на 

оборудване за климатизация“; Обособена позиция № 2: „Доставка  и монтаж на 

оборудване и обзавеждане за физкултурен салон, кабинети и ясли“; Обособена позиция № 

3: „Доставка и монтаж на оборудване за кухня и пералня“, финансиран по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 

открита с Решение № 416/16.10.2019 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 

00850-2019-0011, ще бъдат отворени и оповестени на 06.02.2020 г. (четвъртък) от 11:00 часа, в 

заседателната зала на Община Вършец с адрес: гр. Вършец 3540, община Вършец, област 

Монтана, бул. „България“ № 10, етаж 4.  

 

 Отварянето на ценовите предложения е публично и на заседанието имат право да 

присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

 

 

 ...........(подпис)*...................... 

 

Антон Димитров Тошев 

Председател на комисията 

 

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

2016/679 


