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възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, във връзка с 
чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП чрез изпращане на покана до определени лица 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Община Велико Търново обявява обществена поръчка за избор на изпълнител, чрез 
изпращане на покана до определени лица, с предмет: „Покривни и хидроизолационни 
работи по сгради - Детска градина, село Шемшево, ОДК, гр. Велико Търново и Детска 
градина „Ивайло", гр. Велико Търново, стопанисвани от дирекция „Образование, 
младежки дейности и спорт" към Община 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: „Покривни и хидроизолационни работи по 
сгради - Детска градина, село Шемшево, ОДК, гр. Велико Търново и Детска градина 
„Ивайло", гр. Велико Търново, стопанисвани от дирекция „Образование, младежки 
дейности и спорт" към Община Велико Търново", която ще се проведе на 23.10.2017 г. 
от 11:00 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: 
Офертите се приемат 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. Офертите трябва да бъдат подготвени на 
български език. 

Срок за получаване на офертите - до 17:00 ч. на 20.10.2017 г. 

2. Място на изпълнение на поръчката: Детска градина, село Шемшево, ОДК, гр. Велико 
Търново и Детска градина „Ивайло", гр. Велико Търново. 
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ISO 9001:2008 Сертификат N Q030304 
ISO 14001:2004 Сертификат N 23285 
ISO 27001:2005 Сертификат N 23285 

Община - приятел на детето 
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3. Прогнозната стойност е 31 382,53 (тридесет и една хиляди триста осемдесет и два лв. и 
53 ст.) лева без ДДС за изпълнение на посочените дейности в Техническата спецификация за 
трите обекта, както следва: Детска градина, село Шемшево (с размер на осигуреното 
финансиране - 1 498,00 лв. без ДДС), Детска градина „Ивайло", гр. Велико Търново (с 
размер на осигуреното финансиране - 21 729,65 лв. без ДДС) и Общински детски комплекс, 
град Велико Търново (с размер на осигуреното финансиране - 8 154,88 лв. без ДДС), 
стопанисваният Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт" към Община Велико 
Търново. 

4. 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-
tarnovo. b g/b g/pr o fil -па-kupuvacha/532. 

Лица и телефони за контакт^Надя Петрова - директор на дирекция ОП, Милена Курдова 
главен експерт в дирекция ОП, телефон: 062/619 228; 619 229. 

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ! 
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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!




