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СЪОБЩЕНИЕ
ОТНОСНО: открита процедура по реда на ЗОП с предмет: ,,Етап Ia ,,Почиствапе
на речното корпто па р. Янтра от 0+278.64lНК2/ + 0+555.8UKK3/ км.", представляващ

подобект на етап I,,Почистване па речrrото корито на р. Янтра от 0+000 до 0+1350 км.
/Капrенен мост/ с дължина lЗ50 м, включен в IV участък,,200м. прели ,,Владишки мост" ка}tенния мост ва път III-514 ,,Горпа Оряховица - Арбанасп - Велико Търпово" /чърква
,,Св.40 пlъченици"/ до }tocт на път I-5 ,,Р!,се - Велико Търново - Габрово" при ул. ,,Щар
Иван Асен II" по течението на реката", който е част от Обекг l ,,Брегозащптни дейности
и възстановяване проводипlостта на р. Янтра в обхвата на гр. Велшко Търпово""

УВЛЖЛЕМИ ДЛМИ И ГОСПОДА,
На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви реломяваме, че отваряпето на ценовите
офертп на допуспатпте до този етап участнпци в открпта процедура по реда на ЗОП с
предмет: ,,Етап Ia ,,Почистване на речното корито на р. Янтра от 0+278.64lНК2i -

0+555.8l/ккз/ км.", представляващ подобекг на етап I ,,Почистване на речното корито на р.
Ян,гра от 0+000 до 0+1350 км. Каменен мост/ с дьлжина 1350 м, вкJIючен в IV ytacTbK,JOOM.
преди ,,Владишки мост" - каменния мост на път III-5I4 ,[орна Оряховича - Арбанаси Велико Търново" /църква,,Св. 40 мъченици"/ до мост на rьт I-5 ,,Русе - Велико Търново Габрово" при ул. ,,Щар Иван Асен II" по течението на реката", който е част от Обект l
,,Брегозащитни дейности и възстановяване проводимостта на р. Янтра в обхзата на гр. Велико
Търново"", ще се проведе на 15.0б.2018г.г. в 13.30 часа, в зала 3l8, на 3 етаж, в сградата
на Областна администация - Велико Търново, находяща се в гр. Велико Търново, пл.
,,Щентьр" Nч 2.
На о,гритото заседание могат да присъстват )ластниците, техяи },тIълномощени
представители и средствата за масово осведомяване.
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