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СЪОБЩЕНИЕ ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

По чл. 27 ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 101б ал. 3 от ЗОП и §1, т. 28А от ДР на ЗОП

 

 

             Община Белене, гр. Белене, област Плевен, ул. „България” №35, обявява, че на 21.04.2015г. е публикувала в Портала за обществени поръчки
публична покана по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с уникален код 9041010, с предмет: „Дезинсекционни обработки против комари чрез авиохимическо и
наземно третиране и дезакаризационни обработки против кърлежи в Община Белене за сезон 2015г.“ както следва:

 

Офертите за участие в процедурата могат да се подават до 17:00 часа на 30.04.2015 г. на адрес гр. Белене, ул. „България” №35, стая №22.

 

Офертите ще бъдат отворени на 04.05.2015 г. от 10:00 часа от комисия, назначена от Възложителя по реда на чл.101г от ЗОП.

 

 

 

 

С уважение,

 

 

 

КАЛОЯН ПРОКОПИЕВ                                                       електронен подпис                        

Зам.-кмет на община Белене,                                              /съдържа се в този документ/

с правомощия  с/но з-д № 1035/05.11.2013г.                                  

 

 

*Заб.: Това електронно съобщение е подписано с валидния електронен подпис на Зам.-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/ 
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