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Изх. № 08.00- 1007 / 30.08.2016г. 
 
ДО  
Участници в обявената  
открита процедура за определяне на  
Изпълнител на обществена поръчка с предмет: 
„Подготовка и управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на 
общински пътища:   

i. SFO1122 с дължина 9,0 км. (/ІІІ - 8132 / - Ропот - Голеш - Връдловци – Станинци 
/SFO3203 /, т.е. от о.т. 26 по плана на с. Ропот до с. Станинци);  

ii. SFO2124 с дължина 3,5 км. (/II - 81, Бучин проход - Гинци/ - Бракьовци, т.е. от 
републикански път ІІ-81 до о.т. 106 по плана на с.Бракьовци); 

iii. SFO3134 с дължина 1,8 км. (SFO3132 /Туден-Разбоище/ - ІІІ-813, т.е. от о.т. 24 до о.т. 
162 по плана на с.Туден); 

в съответствие с условията и реда  за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г.” 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

В качеството си на Председател на Комисията за разглеждане на подадените оферти за участие в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подготовка и управление и отчитане 
на проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища:   

i. SFO1122 с дължина 9,0 км. (/ІІІ - 8132 / - Ропот - Голеш - Връдловци – Станинци 
/SFO3203 /, т.е. от о.т. 26 по плана на с. Ропот до с. Станинци);  

ii. SFO2124 с дължина 3,5 км. (/II - 81, Бучин проход - Гинци/ - Бракьовци, т.е. от 
републикански път ІІ-81 до о.т. 106 по плана на с.Бракьовци); 

iii. SFO3134 с дължина 1,8 км. (SFO3132 /Туден-Разбоище/ - ІІІ-813, т.е. от о.т. 24 до о.т. 
162 по плана на с.Туден); 

в съответствие с условията и реда  за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г.”,  

I. Обявявам датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения на участниците по 
горепосочената обществена поръчка, както следва: 02.09.2016 г. от 11:00 часа на адрес: гр. Годеч, пл. 
„Свобода” № 1, ет. 2 /Заседателна зала на Община Годеч/; 

 
II. Отварянето на ценовите оферти ще се извърши съобразно  чл. 54, ал. 2 от ППЗОП – 

„Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да 
присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както 
и представители на средствата за масово осведомяване”; 

 
 

 
С УВАЖЕНИЕ, 
 
                               Огнян Ненчев - Председател на Комисията 


