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Изх. № K-2460 

12.10.2018 г. 

 

 

ДО 

„ИНТЕРНОРМ” ДЗЗД 

ГР. СОФИЯ, Р-Н ЛОЗЕНЕЦ 

БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ” № 59А, ЕТ. ПАРТЕР 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

по реда на чл. 43, ал.4 от ЗОП 

В качеството Ви на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор 

и контрол при изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на улична 

мрежа в община Гурково, област Стара Загора”, на основание чл. 43, ал.4 от ЗОП и 

във връзка с чл. 24, ал.2 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че е издадено Решение № З-471 от 

08.10.2018 год.  на Кмета на община Гурково за определяне на изпълнител по 

горецитираната обществена поръчка. 

Решението Ви е изпратено с писмо с изх. № К- 2427/08.10.2018 г., на посочения 
в офертата за участие адрес за кореспонденция, под формата на пощенска пратка с 

обратна разписка.  
На 12.10.2018 г. в Общинска администрация- Гурково е върната изпратената Ви 

пощенска пратка с отбелязан гриф „Пеместен”. 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал.4 от ЗОП, Решение № З-471 

от 08.10.2018 г. на Кмета на община Гурково за определяне на изпълните на 

обществена поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: 

„Упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на СМР за 

реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в община Гурково, област 
Стара Загора”, се счита за връчено на 12.10.2018 г. 

Решение № З-471 от 08.10.2018 г. на Кмета на община Гурково е публикувано в 
електронната преписка на обществената поръчка, обособена в Профил на купувача, на 

официалния интернет адрес на община Гурково: http://obshtina-
gurkovo.com/rsultspr/detail-59.html.  

 
 

 

 

ИВАН ИВАНОВ /П.П./ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО 

 

Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 
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