
I IPOEKTBT СЕ ФИНАНСИРА ОТ 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА 
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ОТ 
ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ 
„Програма за развитие на селските райони" 

2 0 0 7 - 2 0 1 3 г. 

Изх.№ 32/28.11.2014 г. 
ДО УЧАСТНИЦИТЕ 
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
„Ремонт на Народно читалище „Развитие -1921, с. Дъбово, община Мъглиж, финансиран 
по договор №24/322/00755/23.07.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 
"Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 

На основание чл.69а, ал.З от Закона за обществените поръчки уведомяваме всички 
заинтересовани лица, че на 04.12.2014 г. (четвъртък) от 11:30 часа в заседателната зала на 
третия етаж на община Мъглиж, гр. Мъглиж, пл. „Трети март" № 32, комисията за провеждане 
на открита процедура ще отвори и оповести ценовите оферти на участниците в процедурата за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на Народно читалище „Развитие -
1921, с. Дъбово, община Мъглиж, финансиран по договор №24/322/00755/23.07.2014 г. за 
отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените 
места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), 
подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 
открита със Заповед № 23/ 30.09.2014 г. на Председателят на НЧ „Развитие - 1921 г.", 
обявлението за която е изпратено в АОП под № 04980-2014-0001. 

При отваряне на плика с ценовото предложение имат право да присъстват лицата по чл.68, 
ал. 3 

Резултати по показатели П1 „Срок за изпълнение" и П2 „Техническо предложение" на 
допуснатите до оценка оферти са: 

Дарина Маринова - Правоспосс~«^ 

Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт на Народно читалище „Развитие 1921" с.Дъбово, община Мъглиж", | 
изпълнение на договор №24/322/00755/23.07.2014 г. финансиран по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" 
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепени от Европейския земеделски 
фонд ю развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от НЧ „ 'Заря 

1905 г. " с. Дъбово, отцина Мъглиж и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган. 

СЪОБЩЕНИЕ 

1. УЧАСТНИК № 1 - „ИНФРАСТРОИ-ИНЖЕНЕРИНГ" ООД; 

П1 = 100 точки 
П2 = 2 точки 

Председател на комисията: 


