ДО
“КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ ООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с участието Ви в обществена поръчка, с предмет: „Упражняване на
строителен надзор, инвеститорски контрол и изготвяне на проект за изменение на
кадастралната карта за обект: Изграждане на нова детска градина, находяща се на ул.
„Богомил“, УПИ ІV – 9 за обществено обслужващи дейности (кадастрален №
56784.529.136), кв. 10 по плана на Гладно поле, гр. Пловдив в рамките на проект
„Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски
градини и ясли в град Пловдив, финансиран по ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“, на
03.05.2019 г. Ви е изпратено решение № 19 РОП 12/3/03.05.2019 г. за избор на
изпълнител.
Решението е изпратено, при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ от ЗОП, на
посочения в офертата Ви електронен адрес.
Към настоящия момент не е получено потвърждение, от Ваша страна, за
получаване на писмото, поради което, съгласно условието описано в съобщението, с
което сме Ви изпратили решението и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомявам
следното:
Решение № 19 РОП 12/3/03.05.2019 г. за избор на изпълнител на обществена
поръчка, с предмет: „Упражняване на строителен надзор, инвеститорски контрол и
изготвяне на проект за изменение на кадастралната карта за обект: Изграждане на нова
детска градина, находяща се на ул. „Богомил“, УПИ ІV – 9 за обществено обслужващи
дейности (кадастрален № 56784.529.136), кв. 10 по плана на Гладно поле, гр. Пловдив в
рамките на проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на
училища, детски градини и ясли в град Пловдив, финансиран по ОП „Региони в растеж
2014-2020 г.“, открита от възложителя с Решение № 19 РОП 12/08.02.2019 г., уникален
номер на поръчката в РОП: 00267-2019-0013, се смята за надлежно връчено на
“КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ ООД, считано от датата на
публикуване на настоящото съобщение, а именно: 03.05.2019 г.
Осигурен е пълен и неограничен достъп до решение № 19 РОП 12/3/03.05.2019
г., както и до доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на
процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на дата 03.05.2019 г.

С уважение,
Тодор Тодоров /п./
Директор дирекция „Обществени поръчки“
при община Пловдив

