
 
 

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ 

ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ 

 

ANNOUNCEMENT REFERRED TO IN ART. 

57, AL. 3 OF THE RULES ON THE 

IMPLEMENTATION OF THE PUBLIC 

PROCUREMENT LAW FOR THE OPENING 

OF PRICES 

Относно: открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Избор на 

консултант за екологичен и социален 

мониторинг на проекта "Междусистемна 

газова връзка Гърция – България" (IGB) за 

съответствие със стандартите на 

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ)“, 

открита с Решение № Р-18/09.12.2019 година на 

Изпълнителни директори на "АйСиДжиБи" АД, 

вписана в Регистъра на обществените поръчки 

(РОП) под № 05381-2019-0004 

Ref: open procedure for awarding public 

procurement for: "Selection of a consultant for 

Environmental and social monitoring of the 

Interconnector Greece - Bulgaria project for 

compliance with  standards of the European 

investment bank”, opened with a Decision number 

P-18 of 09.12.2019 of the Executive directors of 

„ICGB“ AD, entered into the Public procurement 

register (PPR) under № 05381-2019-0004. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

DEAR MADAM/SIR, 

На основание чл. 57, ал. 3 ППЗОП, от името на 

комисията, с настоящото се уведомяват 

участниците в откритата процедура, че на 

27.02.2020 г. oт 13.00 ч., в офиса на 

дружеството „ АйСиДжиБи“ AД, находящ се на 

адрес: гр. София, ул. Веслец № 13, ет. 2, ще се 

проведе публично заседание на комисията за 

разглеждане, оценка и класиране на офертите в 

открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Избор на консултант за 

екологичен и социален мониторинг на 

проекта "Междусистемна газова връзка 

Гърция – България" (IGB) за съответствие 

със стандартите на Европейската 

инвестиционна банка (ЕИБ)“, на което ще 

бъдат отворени и оповестени ценовите оферти 

на допуснатите участници.  

Pursuant to Art. 57, para. 3 of then RIPPA, on 

behalf of the Committee, hereby the participants in 

the open procedure are notified that on 27.02.2020 

at 13.00 h at the office of the company ICGB AD, 

located at: 13, Veslets str., Fl. 2, a public meeting 

of the Committee for examination, evaluation and 

ranking of offers in the open procedure for 

awarding public procurement for: "Selection of a 

consultant for Environmental and social 

monitoring of the Interconnector Greece - 

Bulgaria project for compliance with  standards 

of the European investment bank” will be held, 

on which meeting the price offers of the admitted 

participants will be opened and announced. 

Отварянето на ценовите оферти е публично и на 

него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени 

представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване.  

The opening of the price offers is public and can be 

attended by the participants in the procedure or 

their authorized representatives as well as 

representatives of the mass media. 

Комисия за оценка, назначена със ЗАПОВЕД № 

PP-18/24.01.2020г. 

 

Evaluation Committee, appointed with an Order № 

PP-18/24.01.2020. 

 

 


