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До всички заинтересовани лица

СЪОБЩЕНИЕ
Ha основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

Във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без 
предварително обявление с предмет: „Доставка на канцеларски материали и офис- 
консумативи за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции”: 
Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“ и Обособена позиция 
№ 2 „Доставка на консумативи за офис-техника”, с уникален номер 00073-2019-0005 в 
регистъра на АОП, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/639 , обявявам:

1. Отваряне и оповестяване на ценовото предложение на „ВАЛИ КОМПЮТЪРС“ 
ООД ще се извърши на дата 04.04.2019 г. от 14:00 часа в заседателна зала в сградата на 
Община Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2.

2. Преговорите с „ВАЛИ КОМПЮТЪРС“ ООД, свързани с предложените от 
участника обща и единични цени в лева без ДДС и предложения % търговска отстъпка, ще 
се проведат на 04.04.2019 г. от 14:30 часа в заседателна зала в сградата на Община 
Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2;

При договарянето законният представител на участника следва да представи 
документ за самоличност, а когато то ще се проведе с упълномощен представител - и 
изрично писмено пълномощно (оригинал или заверено копие).

3. Преговорите ще бъдат проведени при придържане към първоначално 
определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката.

4. Настоящото съобщение ще бъде публикувано на Профила на купувача на адрес: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/639 , с което участниците се считат за 
уведомени.

С уважение,
МИНА ИЛИЕВА)
Председател на колй
Секретар на Община
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ISO 9001:2008 Сертификат N Q030304
ISO 14001:2004 Сертификат N 23285
ISO 27001:2005 Сертификат N 23285

unicef&J

mailto:mayorvt@vt.bia-bg.com
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/639
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/639
danielad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.




