СЪО
ОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ
ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛА
АГАНЕ НА
ЗАКОНА
А ЗА ОБЩЕ
ЕСТВЕНИТ
ТЕ ПОРЪЧК
КИ
ЗА ОТ
ТВАРЯНЕ НА
Н ЦЕНОВИ
И ОФЕРТИ
Относно: открита пр
роцедура по реда на чл. 18,
ал. 1, т. 1 ЗОП за възлагане на
н обществеена
поръчка с предметт: „Избор на инженерант за Пр
роект „Иззграждане на
консулта
междусисстемна газзова връзк
ка Гърция –
България
я“
УВАЖАЕ
ЕМИ ДАМИ
И И ГОСПО
ОДА,
На основание чл. 57, ал. 3 ППЗО
ОП, от името на
комисиятта, с насттоящото се уведомявват
участниците в откр
ритата проц
цедура, че на
19.02.2019 г. oт 13.30 ч., в офиса на
дружестввото „ АйСиД
ДжиБи“ AД,, находящ сее на
адрес: гр. София, ул. Веслец № 13,
1 ет. 2, щее се
проведе публично зааседание наа комисията за
разглеждаане, оценка и класиранее на офертитте в
открита процедура
п
заа възлагане на обществеена
поръчка с предметт: „Избор на инженерконсулта
ант за Пр
роект „Иззграждане на
междусисстемна газзова връзк
ка Гърция –
България
я“, на коетто ще бъдаат отворени
и и
оповестен
ни ценовитее оферти на
н допуснати
ите
участници.
Отварянеето на ценови
ите оферти е публично и на
него мо
огат да пр
рисъстват участниците
у
в
упълномощеени
процедур
рата
или
техни
представи
ители, кактто и пред
дставители на
средстватта за масово осведомяван
не.
Комисия за оценка, назначена
н
съсс ЗАПОВЕД
Д№
PP-05/07.09.2018г.

OUNCEMEN
NT REFERR
RED TO IN A
ART.
ANNO
557, AL. 3 OF
F THE RULE
ES ON THE
IM
MPLEMENTA
ATION OF T
THE PUBLIIC
PROC
CUREMENT
T ACT FOR THE OPEN
NING
O
OF PRICES
Ref: Oppen procedurre under Art. 18, para. 1, iitem 1
of the Public Procuurement Act for the awaard of
Public P
Procurement with subject matter: „Seleection
of Ow
wner’s engineer for the Greece-Bullgaria
naturaal gas interconnector projject (IGB)”

DEAR
R MADAM/S
SIR,
A, on
Pursuannt to Art. 577, para. 3 off then RIPPA
behalf oof the Comm
mittee, herebyy the participaants in
the opeen procedure are notified tthat on 19.022.2019
at 13.3 0 h at the off
ffice of the coompany ICGB
B AD,
locatedd at: 13, Vesllets str., Fl. 22, a public m
meeting
of the C
Committee ffor examination, evaluatioon and
rankingg of offers iin an open procedure foor the
award oof a public prrocurement w
with subject m
matter:
“Selecttion of Owner’s engineeer for the GrreeceBulgarria natural gas interconnector prroject
(IGB)”” will be held, on which meeting the price
offers oof the admittted participannts will be oopened
and annnounced.
The opeening of the pprice offers iss public and ccan be
attended by the paarticipants in the proceduure or
their authorized representativves as welll as
represenntatives of thhe mass mediaa.
Evaluattion Committtee, appointedd with an Ordder №
PP-05/007.09.2018

