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П О К А Н А 

за 
възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 

191, ал. 1, т. 3 от ЗОП чрез изпращане на покана до определени лица 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

Община Велико Търново обявява обществена поръчка за избор на изпълнител, чрез 
изпращане на покана до определени лица, с предмет: „Реконструкция на ТП „Спортист" 
за захранване на прожекторно осветление на стадион „Ивайло, гр. Велико Търново". 

На основание чл. 191, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки в качеството си 
на възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви отправяме покана 
за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на ТП „Спортист" за 
захранване на прожекторно осветление на стадион „Ивайло, гр. Велико Търново", 
която ще се проведе на 29.08.2017 г. от 14:00 ч. в административната сграда на възложителя 
на адрес: гр. Велико Търново, пл. ,,Майка България" №2, заседателна зала. 

1. Място и срок за подаване на предложенията за участие: 
Офертата се приема в „Център за услуги и информация на граждани", в сградата на Община 
Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България" №2, всеки делничен 
ден от 8:30 часа до 17:00 часа. Офертата трябва да бъде подготвена на български език. 

Срок за получаване на офертата - до 17:00 ч. на 28.08.2017 г. 

2. Срок на изпълнение на поръчката: не по-късно от 21.09.2017 г. 

3. Място на изпълнение на поръчката: гр. Велико Търново. 

4. Прогнозната стойност е 75 015,76 (седемдесет и пет хиляди и петнадесет лв. и 76 ст.) 
лева без ДДС, а с ДДС 20% - 90 018,91 (деветдесет хиляди и осемнадесет лв. и 91 ст.) 
лева. 
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5. Критерий за възлагане: 
Най-ниска цена 

Изисквания за изпълнение на поръчката, техническата спецификация и образци 
на документите се съдържат в документацията за участие. 

Документацията за участие е публикувана на официалната интернет 
страницата на Община Велико Търново, в Профила на купувача: https://www.veliko-
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/520. 

Лица и телефони за контакт/н 
главен експерт в дирекция GTI, 

адя Петрова - директор на дирекция ОП, Милена Курдова 
телефон: 062/619 228; 619 229. 

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ, 
Кмет на Община Ве.цтоЛд 
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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




