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БОБСТРОЙ ЕООД
ГР. САМОКОВ 2000
УЛ. ИХТИМАНСКО ШОСЕ X®65
СЪОБЩЕНИЕ
по реда на чл. 43, ал. 4 във връзка с чл. 195 от ЗОП
В качеството Ви на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
„Извършване на текущи ремонти на територията на Община Кубрат по обособени позиции,
както следва: 1.Текущ ремонт на част от сграда - общинска собственост, гр. Кубрат, ул. „Цар
Иван Асен II“ № 4; 2.Текущ ремонт на сграда ДСП -с. Севар, сграда ДСП - с. Бисерци и сграда
ДСП - гр. Кубрат; Довършителни ремонтни дейности в ДСХ с. Тертер; Текущ ремонт на
общински жилища в гр. Кубрат; Ремонтни дейности в Градски стадион - гр. Кубрат; 3.Текущ
ремонт на ритуална зала в с. Беловец; Текущ ремонт на автоспирка в с. Горичево; Текущ
ремонт на Клуб на пенсионера в с. Горичево; Текущ ремонт на фасада на сграда - Кметство с.
Горичево; 4.Текущ ремонт на Клуб на пенсионера в с. Равно; Текущ ремонт на сграда Кметство с. Равно; Текущ ремонт на сграда в гробищен парк в с. Медовене; Текущ ремонт на
сградата - Кметство с. Звънарци; Текущ ремонт на автоспирка в с. Звънарци; 5.Текущ ремонт на
автоспирка в с. Савин; Текущ ремонт на ограда около езеро в с. Севар”, открита с Обява № 1 за
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП и Информация за публикувана в
Профила на купувача Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, изх. №
УД-02-20-1122/29.08.2017 г. и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 195 и чл. 24,
ал. 2 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че е изготвен и утвърден от кмета на Община Кубрат
Протокол от работата на комисия за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за
класирането на участниците по горепосочената процедура. Протоколът Ви е изпратен с писмо
изх. № УД-02-20-1236/26.09.2017 г. на посоченият в офертата за участие адрес, под формата на
пощенска пратка с обратна разписка. На 19.10.2017 година в Община Кубрат е върната
изпратената Ви пощенска пратка с отбелязан гриф „Непотърсена“.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Протокол от работата на
комисия за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на
участниците по горепосочената процедура се счита за връчен на БОБСТРОЙ ЕООД на
09.01.2017 година. Същият е публикуван в електронната преписка на обществената поръчка,
обособена в Профила на купувача на Община Кубрат, на електронен адрес:
http://kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile_zop2016_009.php.
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С уважение,

Заличена информация, на
основание чл. 23 от ЗЗЛД
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