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Инвестираме в бъдещето ти! 

Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана 

от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СВИЩОВ 

О Б Я В Л Е Н И Е 
за 

Малка обществена поръчка 
 

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

„Доставка на канцеларски и офис материали във връзка със сключен Договор за финансиране 
№ 69168/ 12.10.2010 г. по проект: „Подобряване на трансграничната мобилност в 

региона Свищов – Зимнич, чрез развитие и реконструкция на главни участъци от 

транспортната инфраструктура” (ПТМ), финансиран от програмата за трансгранично 
сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013 г. Приоритетна ос 1: Достъпност – 

Подобрена мобилност и достъп до транспортната, информационната и 
комуникационната инфраструктура в трансграничния регион; Ключова област на 

интервенция 1.1: Подобряване на сухопътните и речните трансгранични транспортни 
съоръжения; Индикативна операция 1: Подобряване на сухопътната  и речната 

транспортна инфраструктура (съоръжения), имащи трансгранично влияние, № на 

проекта: 2(2i)-1.1-1”. 
 

ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА 
Открит конкурс. 

 

МЯСТО И НАЧИН НА ДОСТАВКА 

Гр. Свищов, ул. ”Д. Хадживасилев”№2. 

Доставките са на тримесечие и се осъществяват след писмена заявка от Възложителя до 
Изпълнителя в съответствие с количествено-стойностна сметка до размера на предвидените 

средства. 
 

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 
Стойност на обществената поръчка: до 3638,50 лв. /словом: три хиляди шестотин  тридесет и 

осем лева и петдесет стотинки/ с ДДС. Предлаганите от участниците единични цени следва са 
съобразени с указаната в Количествено – стойностната сметка финансова рамка за всеки от 

артикулите. 
 

Срок на изпълнение: до 25.08.2012 г. 
 

1. Краен срок за закупуване на тръжна документация: до 17.00 часа на 27.12.2010 г. 

2.  Краен срок за подаване на Оферта: до 17.00 часа на 03.01.2011 г. 
3. Дата, час и място на отваряне на пликовете с офертите: на 04.01.2010 г., от 10.00 часа, зала № 

1 в административната сграда на Община Свищов. 

4. Място на подаване на офертите: гр.Свищов, п.к. 5250, ул.”Цанко Церковски” № 2, 
Деловодството на Община Свищов. 

 
Кмет на Община Свищов: ……………………….. 

/Станислав Благов/ 


