
                                                                   Р А З Я С Н Е Н И Е 

 

Относно участие в Открита процедура по реда на глава V от ЗОП с предмет: 

Избор на изпълнител на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа в селата Търнак, 

Габаре, Галиче, Попица в Община Бяла Слатина по проект „Реконструкция на водопроводна 

мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2 000 еквивалентни жители“ 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

По повод постъпило запитване от заинтересовано лице за участие в процедурата, даваме 

следните разяснения:  

Въпрос №1:  В посочената по-долу обява за обществена поръчка, няма посочена сметка за 

закупуване на документацията, и не е  ясно посочена цена крайна ли е /т.е. със или без ДДС/. 

Отговор №1:  Съгласно Документация за участие в процедурата,  която е предоставена  на 

официалната интернет страница на Община Бяла Слатина – www.byala-slatina.com в „Профил на 

купувача“, с цел запознаване: 

1.1. Документация за участие в процедурата може да бъде закупена на хартиен носител всеки 

работен ден от 9.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа в срок до 10 (десет) дни 

преди изтичане на срока за подаване на офертите (18.07.2014г.). Стойността на настоящата 

документация на хартиен носител е в размер 15.00 лв. (петнадесет лв.) с включен ДДС, като 

сумата се заплаща в посочения в обявлението срок на касата на Община Бяла Слатина, 

намираща се в гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68 срещу редовно издаден 

платежен документ или се превежда по банкова сметка Община Бяла Слатина: 

BG43 IABG 7494 8402 0262 00, BIC IABG BGSF, код на плащане 447000, “Интернешънъл Асет 

Банк”, клон Бяла Слатина  

При поискване от заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена на хартиен 

носител, в случай че искането му е придружено с платежен документ за стойността на същата, 

както и необходимите данни за издаване на фактура и адрес за изпращане. Документацията се 

изпраща за сметка на лицето, отправило искането. 

 

http://www.byala-slatina.com/

