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СЪОБЩЕНИЕ 

На основание чл. 193 от Закона за обществените поръчки 

Във връзка с обществена поръчка по реда на Глава 26 о ЗОП с предмет: „Изготвяне на 
Генерален план за организация на движението на Община Велико Търново - за гр. Велико 
Търново", публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново на адрес 
https://www.veliko-tamovo.bR/bg/profil-na-kupuvacha/642/, с ID 9085972, на основание чл. 193 от 
ЗОП, и на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП, 

ПРЕКРАТЯВАМ: 

Възлагането на обществената поръчка, при следните мотиви: 

във връзка с поставените изисквания относно изискуемото съдържание на техническите 
предложения, Възложителят не е конкретизирал в достатъчна степен информацията, която следва 
да се съдържа в представените от участниците предложения. Обявата се прекратява поради това, 
че: „са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат 
отстранени без това да промени условията, при които е обявена процедурата". 

Тъй като не е възможно добавянето на нова информация, защото това променя 
първоначално представените условия, Възложителят прекратява възлагането на обществена 
поръчка чрез обява №ОБ - 4 от 22.02.2019 г. с предмет: „Изготвяне на Генерален план за 
организация на движението на Община Велико Търново - за гр. Велико Търново", 
публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново на адрес https://www.veliko-
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/642/. с ID 9085972. 
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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!




