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РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Дейности по извършване на СМР по 
проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико 
Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”, открита с Решение РД 24-33/ 
07.04.2017 на Кмета на Община Велико Търново с Ш 782435 и Обявление за поръчка с 
Ш 782437, заведена под уникален номер в РОП 00073-2017-0023.

ВЪПРОС:
При преглед на КС и приложените проекти установихме разлика в количествата 

между КС в позиция от 39 до 43 и проекта в част архитектура -  чертеж от част 
архитектура на стр. 37.
Моля възложителя да поясни дали проектът се отнася и за Фаза 2 или действително има 
разминаване в количествата по проект и КС.

ОТГОВОР:
Участниците за Обособена позиция № 1: „Подобряване на градската среда в ж.к 

„Чолаковци”: реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари и 
алейна връзка с ж.к „Бузлуджа”, енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда 
(фаза1) в град В. Търново” в Открита процедура под № в РОП: 00073-2017-0023: 
"Дейности по извършване на СМР по проект "Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано 
градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020", следва да 
остойностят приложените Количествени сметки без корекции в съответствие с 
техническите изисквания на Възложителя, част от които са и предоставените на 
кандидатите инвестиционни проекти в работна фаза.

Настоящото разяснение се предоставя на всички заинтересовани лица на основание 
чл. 33, ал.2 от ЗОП чрез публикуване в профила на купувача: https://www.veliko- 
tamovo ,bg/bg/profil-na-kupuvacha/47‘7 . ■ „>
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Този документ е създаден в рамките на проект B G 16R FO P001-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена 
автентична градска среда на град Велико Търново ", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма ,,Региони в раст еж " 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново 
и при никакви обстоятелства не мож е да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ”
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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




