
Па]ИН.ЧЙ01Ж1ЖЦИЯ ЗА ПУНЛИКУВ Л . ^ ^ р ^ Й М Л Я Л КУПУВАЧА ОБЯВ \ Ч Л ОБЩЬСТВКНД ПОРЪЧКА Н Л ( Т О И Н О С Т П О Ч Л 20. АЛ 3 ОТ ЮП (версия 6) 

Д О II 

! 4 g T 

I РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС ;.;АТл 

_ . „ . - . АСЕНЛИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

- /̂ 7/9- н лИ 01 ю 1000 София'ул-Леге4 

1 ИКУ[У / / -t,Z^... ~ Ms-mail: рШаор.Ьа , aop@aop.ba 
интернет адрес: http://www.aop.ba 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. г о , АЛ. з ОТ ЗОП 

^Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 

Номер на обявата: ОБ-1 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 04/01/2018 
дд/мм/гггг 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ 

Деловодна информация 
Партида на възложителя: 00073 
Поделение: 
Изходящ номер: 12- от дата 12/01/2018 
Коментар на възложителя: 

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Li) Наименование и адрес 
Официално наименование: 
Община Велико Търново 

Национален регистрационен номер: 
000133634 

Пощенски адрес: 
пл. Пайка България №2 
Град: 
Велико Търново 

код NUTS: 
BG321 

Пощенски код: 
5000 

Държава: 
BG 

Лице за контакт: 
Зорница Кънчева - Миладинова, Надя 
Петрова, Пилена Курдова 

Телефон: 
062 619503, 
619229 

062 619228; 062 

Електронна поща: 
mop_"t@ab".bg 

Факс: 
062 G19231 

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL): 

https://• :w 7."eliko-tamo"o.bg/ 
Адрес на профила на купувача (URL): 
https : //v;wv.-. "eliko-tarnovo . bg/bg/prof il-na-kupu"acha/54 8/ 

РАЗДЕЛ II 

Обект на поръчката 
1 | Строителство Н~|Доставки ^ У с л у г и 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС) 

Предмет на поръчката 7 0 00 0 
""сл"ги по залавяне, транспортиране до кастрационен център или приют и 
връщане по местата на залавяне (при необходимост) и други услуги, 
свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета. 
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 

Осн.предмет 

Осн.код 

85200000 

Доп. код (когато е приложимо) 

РАЗДЕЛ III 

Срок за получаване на офертите 
Дата: 15/01/2018 дд/мм/гггг Час: 17:00 

УНП 4d75a78e-2aeI-4roe-9236-7adei:eb87fc3 I 
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РАЗДЕЛ IV 

Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да П Не £<3 
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: 

РАЗДЕЛ V 

Друга информация (по преценка на възложителя) 
1. Изискванията към офертите, необходииите документи и условия за 
подготовката им, са подробно разписани в обявата за обществена поръчка 
и одобрените от Възложителя образци, публично оповестени и достъпни на 
профила на купувача на Възложителя на адрес: https : //чч'-'. -eliko-
tarno"o.bg/bg/profi1-na-kupu"acha/543. 
2. Оферти за участие в обществената поръчка, изготвени съгласно 
образците и изискванията на възложителя, погат да се представят в 
„Център за услуги и информация на граждани", в сградата на Община 
Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл. „Пайка България" №2/ 
всеки работен ден между Я:30 ч. и 17:00 ч. 
3. Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 15.01.2018 
г. Отварянето на офертите ще се извърши на 1С.

П

1.2018 г. от 15:00 ч. в 
сградата на Община Велико Търново. Отварянето на офертите е публично и 
на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване. 
С изключение на крайния срок за получаване на оферти, всички 
първоначално поставени условия и изисквания остават непроменени. 
Дата на изпращане на настоящата информация 

Дата: 12/01/2018 дд/мм/гггг 

УНП 9d75a78e-2ael-4roe-9236-7adeceb87fW 


