
 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00815 от 25.10.2017 г.: „Ремонт и обновяване на съществуваща 

сграда на общинска музейна колекция“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана 

от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията 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 00-564 

Дата: 24.10.2018 г. 

гр. Вършец 

 

ПОКАНА 
 

ОТНОСНО: Удължаване срока на валидност на подадените оферти за участие в 

„публично съзтезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на ново 

оборудване и обзавеждане за сградата на общинска музейна колекция по проект: „Ремонт и 

обновяване на съществуваща сграда на общинска музейна колекция“ по две обособени 

позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на оборудване за сградата на 

общинска музейна колекция, гр. Вършец“, Обособена позиция № 2: Доставка на обзавеждане за 

сградата на общинска музейна колекция, гр. Вършец“. 

 

   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

       

Във връзка с провеждана процедура за възлагане на обществена поръчка „публично 

съзтезание“ с предмет:  „Закупуване на ново оборудване и обзавеждане за сградата на 

общинска музейна колекция по проект: „Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на 

общинска музейна колекция“ по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: 

„Доставка на оборудване за сградата на общинска музейна колекция, гр. Вършец“, Обособена 

позиция № 2: Доставка на обзавеждане за сградата на общинска музейна колекция, гр. Вършец, 

каним участниците да удължат първоначално представения срок на валидност на 

подадените оферти с 60 /шестдесет/ календарни дни.  

 

 Моля, в срок от 3 (три) календарни дни от получаване на настоящата покана, да 

изразите изрично писмено волеизявление, адресирано до Възложителя, за удължаване на срока 

на валидност на подадените от Вас оферти. 

 

 

С уважение, ............. (подпис*) ................ 

 

инж. ИВАН ЛАЗАРОВ 

Кмет на Община Вършец 

 

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

ЗЗЛД 

 

 


