4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски", N9104
тел. 03072 /8801; 03072/8822
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Участниците
в
обществена
поръчка с предмет: Изготвяне на
технически
проекти
за
кандидатстване
на
община
Неделино пред Държавен фонд
„Земеделие" с проекти по мярка
7
„Основни
услуги
и
обновяване на селата в селските
райони",
подмярка
7.2.
„Инвестиции в създаването,
подобряването
или
разширяването
на
всички
видове
малка
по
мащаби
инфраструктура"
на
ПРСР
2014-2020 г., и последващо
осъществяване на авторски
надзор
по
две
обособени
позиции: Обособена позиция
№1
: Ремонт
на дворно
пространство на СОУ „Св.Св.
Кирил и Методий", УПИ I 672, кв. 55 гр. Неделино
Обособена
позиция
№2:
Реконструкция и ремонт на
сграда с културно значение Читалище „Светлина - 1983",
УПИ XXIII - 609, гр. Неделино,

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ,
На основание чл. 68, ал.8 от ЗОП приложено Ви изпращам Протокол №1 от работата на
Комисия назначена със Заповед №328/18.05.2016г. на Кмета на Община Неделино за
разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: Изготвяне на технически проекти за кандидатстване
на община Неделино пред Държавен фонд „Земеделие" с проекти по мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура" на ПРСР 2014-2020 г., и последващо
осъществяване на авторски надзор по две обособени позиции: Обособена позиция
№1 : Ремонт на дворно пространство на СОУ „Св.Св. Кирил и Методий", УПИ I -

672, кв. 55 гр. Неделино Обособена позиция №2: Реконструкция и ремонт на
сграда с културно значение - Читалище „Светлина - 1983", УПИ ХХ1П - 609, гр.
Неделино, открита с Решение № 14 от 14.04.2016 г. на Кмета на Община Неделино.
«

Участниците представят допълнителните документи и информация съгласно
настоящия протокол по реда на приемане на офертите, лично или чрез упълномощено
лице, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска
служба всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа в
деловодството на Община Неделино, с адрес: област Смолян, община Неделино, град
Неделино, п.к.4990, ул. „Александър Стамболийски" № 104, ет. 1 „Деловодство".
Информацията се представя в запечатан, непрозрачен плик. Върху същият се изписват
Допълнителни документи и информация към оферта за участие в открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на технически проекти за
кандидатстване на община Неделино пред Държавен фонд „Земеделие" с проекти
по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура" на ПРСР 2014-2020 г., и последващо
осъществяване на авторски надзор по две обособени позиции: Обособена позиция
№1 : Ремонт на дворно пространство на СОУ „Св.Св. Кирил и Методий", УПИ I 672, кв. 55 гр. Неделино Обособена позиция №2: Реконструкция и ремонт на
сграда с културно значение - Читалище „Светлина - 1983", УПИ XXIII - 609, гр.
Неделино, открита с Решение №14 от 14.04.2016 г. на Кмета на Община Неделино,
наименованието на Участника, адрес за кореспонденция на Участника, телефон и по
възможност факс и електронен адрес.
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