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Изх. № РД-21-470/16.04.2020г.
До
участниците и заинтересованите лица по обществена
поръчка с ред за възлагане публично състезание
/основание чл.20, ал.2, т.2 и глава двадесет и пета от ЗОП/,
обявена с решение № РД-21-413/26.04.2020г. и публику
вана в АОП под уникален номер 968438 с предмет
„Предприемаческа мрежа по Пътя на коприната“.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
Относно: отваряне и оповестяване на ценовите параметри по процедура с предмет:
’’Предприемаческа мрежа по Пътя на коприната“ /код, съгласно общия терминологичен реч
ник /CPV/: 7124 1000/ по проект с референтен номер BSB 570 “Местната култура по пътя на
коприната“, акроним SILC, финансиран по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“
и съфинансиран от Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Репуб
лика България.
Уважаеми господа,
На основание чл.57, ал.З от ППЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите пара
метри на участниците в процедурата с предмет: ’'Предприемаческа мрежа по Пътя на копри
ната“ /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 7124 1000/ по проект с референ
тен номер BSB 570 “Местната култура по пътя на коприната“, акроним SILC, финансиран по
Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инстру
мент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ и съфинансиран от Министерство на ре
гионалното развитие и благоустройството на Република България ще се извърши в 10:00 часа
на 23 април 2020г. в Конферентна зала 320 на Учебен блок -1 на Икономически университет Варна, бул “Княз Борис I“ №77, гр.Варна на заседание на нарочната комисия, което е публично
и на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени предс
тавители, както и представители на средствата за масово осведомяване. —гн-ж~
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