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УТОЧНЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С
ПРЕДМЕТ: „Извършване на преводачески услуги от и на български език за нуждите на 
Община Велико Търново, по п о з и ц и и ”
Позиция 1: Извършване на писмени преводи от и на български език
Позиция 2: Извършване на устни /консекутивен и симултанен/ преводи от и на български 
език

Във връзка с публикувана на 28.10.2014 г. публична покана с ID 9035251 и с предмет: 
„ Извършване на преводачески услуги от и на български език за нуждите на Община Велико 
Търново, по позиции ”
Позиция 1: Извършване на писмени преводи от и на български език
Позиция 2: Извършване на устни /консекутивен и симултанен/ преводи от и на български език

следва да се има предвид следното уточнение: в публичната покана в поле „ Срок на валидност 
на публичната покана” е посочено 06.11.2014 г., а в поле .. ”
посочено 07Л_Т201_4 г. -  77/00 часа. В раздел „Изисквания за изпълнение на поръчката” е
посочено: „Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 05.11.2014 г. Съгласно чл. 
1016, ал. 1, т.6 от ЗОП, отварянето и разглеждането на представените оферти ще се извърши на 
06.11.2014 г. от 11:00 часа в сградата на Община В. Търново, при условията на чл. 68, ал. 3 от 
ЗОП (отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и 
други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва 
отварянето)”.

В посочения текст в раздел „Изисквания за изпълнение на поръчката” е допусната 
техническа грешка и при подготовката на офертите си участниците следва да имат предвид, че 
правилния срок за получаване на офертите е този, посочен в раздел „Срок за получаване на 
офертите”, а именно: 07.11.2014 г. -  17:00 часа, а датата на отваряне и разглеждане на 
офертите е 10.11.2014 г. от 11:00 часа. /1

Заличена информация на основание чл. 226, ал. 3 от ЗОП във 
връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!
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ISO 9001:2008 Сертификат N Q030304 
ISO 14001:2004 Сертификат N 23285 
ISO 27001:2005 Сертификат N 23285
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