ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
До Участниците в процедурата и
Представителите на средствата за масова
информация и сдружения с нестопанска цел

ОБЯВЛЕНИЕ
По реда на чл.69а, ал.3 от ЗОП, във връзка с провеждана от
Община Елин Пелин Открита процедура
Във връзка с обявената от Община Елин Пелин Отрита процедура с предмет: „РЕМОНТ И
РЕКОНСТРУКЦИЯ
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Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Oперация 1.1: „Социална
инфраструктура”; Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG161РО001/1.1-

01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и
културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, открита с
Решение №70/09.02.2011г. на Кмета на Община Елин Пелин, Софийска област, Ви обявяваме, че:
С Решение №1082/30.08.2011г. по преписка №КЗК-781/800/2011г. Комисия за защита на
конкуренцията, потвърдено с Решение № 14327 от 11/07/2011г. по адм. дело № 12655/2011г. по
описа на ВАС, е отменено Решение №448/17.06.2011г. на Кмета на Община Елин Пелин за
класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществената поръчка и
преписката е върната на възложителя за продължаване на процедурата от етап „допустимост на
офертите”.
Eто защо пликовете с предлаганата цена на допуснатите участници в Откритата
процедура ще бъдат отворени и ще бъдат оповестени направените ценовите оферти на
19.12.2011г. от 13.30ч. в административната сграда на Община Елин Пелин, гр. Елин Пелин,
пл. „Независимост” №1, заседателна зала.
изг: Г. Петраков – гл. юрисконсулт

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН:
/Галя Георгиева/
"Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт и реконструкция на образователната инфраструктура в Община Елин
Пелин", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
от ОбщинаЕлин Пелин и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган. "

