
 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на част от 

общинската пътна мрежа в Община Вършец – общински път MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-

812/ и общински път MON 3097 /MON 1092/  кв. Заножене - м. Водопада“, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.  
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изх. № 7000-673 

дата: 13.12.2018 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. 2 от ППЗОП, че 

ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка „открита процедура“ 

по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, с предмет: „Извършване на СМР за изпълнение на проект: 

„Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в община Вършец – 

общински път MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ и общински 

път MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. Водопада“, по 2 обособени позиции, както 

следва: 

Обособена позиция №1 „Реконструкция и рехабилитация на общински път MON 

1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 до км 6+175 с обща 

дължина 2951,32 м“ 

Обособена позиция №2 „Реконструкция и рехабилитация на общински път MON3097 

/MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 с обща дължина 1835 м“, 

открита с Решение № 129/16.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 

00850-2018-0008, ще бъдат отворени и оповестени на 18.12.2018 г. (вторник) 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 

 

 

 

*Забележка: Заличена информация съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от 

ЗЗЛД. 

 


