
 

 

 

 
 

 

 

 

 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 
2007-2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Съдържанието на документа не отразява официалната позиция на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата. 
Отговорност за съдържанието на този документ носи единствено Община град Добрич в качеството си на Бенефициент по 
договор за безвъзмездна финансова помощ  MIS ETC CODE 647.”                                                                                                                                                              

 
 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
 

Предмет: „Доставка на техника за Център за защита на природата и животните“ 

 

В изпълнение на проект „Повишаване потенциала за развитие чрез организиране на 

възможностите и подобряване на туристическата инфраструктура в трансграничния регион” 

(POFTIC)”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично 

сътрудничество Румъния - България 2007-2013, по Договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ MIS ETC CODE 647. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община град Добрич. 

 

ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона 

за обществените поръчки. 

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: до 15 /петнадесет/ календарни дни от датата на заявяване от 

Възложителя с писмена заявка.  
 

СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: до 4 889, 58 лева /четири хиляди 

осемстотин осемдесет и девет лева, петдесет и осем стотинки/ без ДДС. 

 

 

ВАЖНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:  

1. Краен срок за закупуване на тръжна документация: до 17:00 часа на 30.07.2012 г. Същата 

е публикувана и на следния интернет адрес на Община град Добрич: www.dobrich.bg. 

2. Краен срок и място за подаване на оферти: до 17:00 часа на 06.08.2012 г. в 

административната сграда на Община град Добрич в “Центъра за услуги и информация”, 

гише “Деловодство”– град Добрич, п.к. 9300, ул. „България” № 12. 

3. Дата, час и място на отваряне на пликовете с оферти: 07.08.2012 г. от 10:00 часа в Малка 

заседателна зала на Община град Добрич.   

 

Обявлението е публикувано на електронната страница на Агенцията по обществени 

поръчки: www.aop.bg. 

 

 
www.cbcromaniabulgaria.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез 

Европейския Фонд за Регионално Развитие 

     

 

http://www.cbcromaniabulgaria.eu/

