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ДО 

КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 

„ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И 
СТРОИТЕЛСТВО НА 

МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОВА ВРЪЗКА 
ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ“ 

TO 
ALL APPLICANTS FOR PUBLIC 

PROCUREMENT TITLED 
„DESIGN, PROCUREMENT AND 

CONSTRUCTION OF A NATURAL GAS 
INTERCONNECTOR GREECE-BULGARIA”

Съобщение за дата, час и място за отваряне на 
заявления за участие в ограничената 
процедурата с предмет „Проектиране, 
доставка и строителство на междусистемна 
газова връзка Гърция – България“ 

A notice for the date, time and place for opening 
of applications for participation in the restricted 
procedure titled “Design, procurement and 
construction of a natural gas Interconnector 
Greece-Bulgaria” 

Възложителят уведомява кандидатите, че 
публичното заседание за отваряне на 
постъпилите заявления за участие в 
ограничената процедура с цитирания по-горе 
предмет ще се проведе на 11.09.2018 г. от 
14.30 часа в офиса на Възложителя 
„АйСиДжиБи“ АД, гр. София, ул. Веслец 
№13, ет. 2.  
При промяна на часа, датата или мястото, 
кандидатите ще бъдат уведомени чрез 
публикуване на съобщение на профила на 
Купувача, най-малко 48 часа преди 
новоопределения час. 

The Contracting authority hereby notifies 
applicants that the public meeting for the opening 
the applications for participation submitted in the 
restricted procedure with the subject referred to 
above will take place on 11th September 2018 at 
14:30 at the premises of the Contracting Entity 
ICGB AD, Sofia, 13 Veslets Street, floor 2.  

In the event of change of the time, date or place, 
the applicants will be notified by a notice 
published on the Buyer’s profile at least 48 hours 
before the newly set time. 

 
На заседанието могат да присъства 
кандидатите в процедурата или техни 
упълномощени представители, както и 
представители на средствата за масово 
осведомяване.  
Представителите на кандидатите се 
легитимират чрез представяне на документи за 
самоличност и/или писмено пълномощно.  
 
Представителите на средствата за масово 
осведомяване се легитимират чрез представяне 
на служебна или журналистическа карта. 

Applicants in the procedure or their authorized 
representatives as well as representatives of the 
mass media may attend the meeting.  

The representatives of the applicants identify 
themselves by showing an identity 
card/documents and/or a power of attorney in 
writing.  

The representatives of the mass media identify 
themselves by showing an official or journalist 
card. 

 


