
Па^НАОТОТЩИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА в  ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: pk@aop.bq , aop@aop.bq 
интернет адрес: http://www.aop.bg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. з ОТ ЗОП

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

Номер на обявата: ОБ-25 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 13/09/2018 
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ____________________________________

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00073 
Поделение:________
Изходящ номер: 12-161-...ТШ от дата 21/09/2018
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.i) Наименование и адрес
Официално наименование:
Община Велико Търново

Национален регистрационен номер:
000133634

Пощенски адрес:
пл. Майка България №2
Град: код NUTS:
Велико Търново BG321

Пощенски код: Държава:
5000 BG

Лице за контакт:
Павел Христов, Надя Петрова, Мая Тодорова

Телефон:
062 619249; 062 619228; 062 
619229

Електронна поща:
шор vt@abv.bg

Факс:
062 619231

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
https://www.veli ko-tarnovo.bg/bg/
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/617

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчкатаП Строителство_______________ПДоставки_________________ Ю Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
Предмет на поръчката 4 5000.00
„Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на компютри и 
принтери, включително изградената локална мрежа (където има такава) на 
структури на Община Велико Търново", по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - „Административна сграда на Община Велико 
Търново; Дирекция „Социални дейности и здравеопазване”, в т.ч. и 
счетоводството на „Център за социални услуги”; Дирекция „Образование, 
младежки дейности и спорт", в т.ч.и счетоводство"
Обособена позиция № 2 - „Дирекция „Местни данъци и такси"; ОП „Зелени 
системи"; ОП „Реклама - Велико Търново"; ОП „Спортни имоти и прояви"; 
ОП „Горско стопанство"; Младежки дом".
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо) 
Осн. предмет 30237100

Доп. предмети 30213000

_____________________________ 30211400
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РАЗДЕЛ III

Срок за получаване на офертите
Дата: 25/09/2018 д д / м м / г г г г Час: 17:00

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, необходимите 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://www.veliko- 
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/617
2. Оферти за участие в обществената поръчка, изготвени съгласно 
образците и изискванията на възложителя, могат да се представят в 
„Център за услуги и информация на граждани", в сградата на Община 
Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България" №2, 
всеки работен ден между 8:30 ч. и 17:00 ч.
3. На основание чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти 
само за обособена позиция № 1 се удължава до 17:00 часа на 25.09.2018 
г .
Отварянето на офертите за обособени позиции № 1 и № 2 ще се извърши на 
26.09.2018 г. от 14:00 часа в сградата на Община Велико Търново.

С изключение на крайния срок за получаване на оферти и датата на 
тяхното отваряне, всички първоначално поставени условия и изисквания 
остават непроменени.______________________________________________________
Дата на изпращане на настоящата информация______________________________________________
Дата: 21/09/2018 дд/мм/гггг________________________________________________________
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