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СЪ О БЩ ЕН И Е
По чл. 57, ал.З от ППЗОП

По обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи по
възстановяване на покриви на сгради и възстановяване на църковен храм по
обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - Възстановяване на покрива на Детска градина
„Звездица“ , с. Шемшево, Детска градина „Ивайло“ , гр. Велико Търново и покрив
(столова) на Основно училище „П. Р. Славейков“ , гр. Велико Търново
Обособена позиция № 2 - Възстановяване на покрива на Основно училище
„Димитър Благоев“ , гр. Велико Търново;
Обособена позиция № 3 - Възстановяване на църковен храм „Св. Архангел
Михаил“ , с. Миндя;
Обособена позиция № 4 - Ремонт на тавана на физкултурен салон в ДГ „Иванка
Ботева“ гр. Велико Търново,
публикувана на
профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/635, с уникален номер
на
процедурата 00073-2018-0050 в регистъра на АОП и публикувано обявление на дата
27.12.2018 г. с Ю
885301 в Регистъра на обществените поръчки на АОП, Решение за
одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация публикувано на
дата 14.01.2019 г. с ГО 887713 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.

На основание чл. 57, ал.З от Правилник за прилагане на Закона за обществени
поръчки, Комисията обявява, че:
Отварянето на ценовите предложения ще се извършва на дата 17.06.2019 г. в 14:00
часа в заседателна зала в административната сграда на Община Велико Търново на адрес
град Велико Търново, пл. „Майка България“ 2.
На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване.

С уважение^

!! Щ] й \ % ( х |

Надя Петрсща V Директор Дирекция „Обществени поръчки”

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679
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