РД – 12

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СЛИВЕН

З А П О В Е Д
№ РД 15 - 1606
Сливен, 24.11.2016 г.
На основание чл. 17, ал. 1 и чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за общестневите поръчки (ЗОП),
Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г. на Кмета на Община Сливен, и във връзка с чл. 188, ал.
2 и ал. 3 от ЗОП и чл. 96, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
(ППЗОП)

НАРЕЖДАМ:
1. Удължавам първоначалния срок за получаване на оферти по обществена поръчка с
предмет: „Избор на психолози, по проект: „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско
развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен”, с договор № BG05M9OP001-2.0040057-С01/03.08.2016 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020 г.”, по две обособени позиции, обособена позиция № 2, възлагана чрез събиране на
оферти с обява до 28.11.2016 г., до края на работния ден на възложителя – 17:00 часа.
2.Отварянето на получените оферти да се извърши на 29.11.2016 г. в 11,30 часа, в стая №
102, в сградата на община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1.
3.Информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти по чл.
96, ал. 3 от ППЗОП, заедно с настоящата заповед да се публикува на профила на купувача на
Община Сливен, в електронна преписка с идентификационен номер 10-00118-2016-017.
4.Информацията по т. 3 да се публикува на Портала за обществени поръчки.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Секретаря на Община
Сливен.
Копие от настоящата заповед, да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и
изпълнение.

РУМЕН ИВАНОВ /п. п./*
Заместник-кмет на Община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.
*Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД

гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1
тел: 044 611100, факс: 044 662350

