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СЪОБЩЕНИЕ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

По чл. 27 ал. 2 от ЗОП и §1, т. 28А от ДР на ЗОП

 

 

                Община  Белене,  гр.  Белене,  област  Плевен,  ул.  „България”  №35, обявява,  че  на  13.03.2015г.  е  публикувала  в
Регистъра на обществени поръчки решение по чл.91 ал.1 от ЗОП за възлагане на услуга чрез процедура на договаряне без
обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП, с уникален номер на поръчката в РОП 00661-2015-0004, и с предмет: „Упражняване
на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на ПСОВ по смисъла на чл.3 ал.1 т.3 буква
"а"  от  ЗОП  по  проект  "Частично  изграждане  на  канализационна  мрежа  с  ПСОВ  и  рехабилитация  на
съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене” , за части:

 

1.1.  ВиК  -  изграждане  на  тласкател  до  ПСОВ  от  съществуващо  КПС  с  дължина  967  метра  и  реконструкция  на  КПС;  -
изграждане на нов захранващо водопровод към ПСОВ с обща дължина 1157 м;

 

1.2 Пътна и организация на движението - довеждащи пътища и възстановяване на настилки по трасето на ВиК мрежите.

 

 

 

 

С уважение,

 

 

 

МОМЧИЛ СПАСОВ                                    електронен подпис*                        

Кмет на община Белене                                /съдържа се в този документ/

 

 

*Заб.: Това електронно съобщение е подписано с валидния електронен подпис на Кмета на община Белене. Цифровия идентификатор за
наличие на електронен подпис се влага в настоящото съобщение като прикачен файл във вид "smime.p7s". /съгласно чл.10 от Наредбата за
електронни административни услуги във връзка с чл.22 от Закона за електронното управление/

 

Възложителят не изисква и няма да заплаща за публкуване на изпратеното съобщение, тъй като това не се изисква от закона (ЗОП);
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СЪОБЩЕНИЕ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ 
По чл. 27 ал. 2 от ЗОП и §1, т. 28А от ДР на ЗОП 

 
 
     Община Белене, гр. Белене, област Плевен, ул. „България” №35, обявява, че на 
13.03.2015г. е публикувала в Регистъра на обществени поръчки решение по чл.91 ал.1 от ЗОП 
за възлагане на услуга чрез процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП, 
с уникален номер на поръчката  в РОП 00661-2015-0004, с предмет: „Упражняване на 
авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на ПСОВ по смисъла 
на чл.3 ал.1 т.3 буква "а" от ЗОП по проект "Частично изграждане на канализационна 
мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град 
Белене” , за части: 
 
1.1. ВиК - изграждане на тласкател до ПСОВ от съществуващо КПС с дължина 967 метра и 
реконструкция на КПС; - изграждане на нов захранващо водопровод към ПСОВ с обща 
дължина 1157 м; 
1.2 Пътна и организация на движението - довеждащи пътища и възстановяване на настилки по 
трасето на ВиК мрежите. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
С уважение, 
 

 
 

МОМЧИЛ СПАСОВ    електронен подпис    
Кмет на община Белене    /съдържа се в този документ/ 
 
 


