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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по реда 
на глава 26 от ЗОП, чрез СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА с предмет: „Доставка и 
монтаж на павилиони“ по проект „FairDeal - мрежа - платформа за бърза доставка 
на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното 
сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество 
INTERREG V-А Румъния-България 2014-2020г. Проектен код: 16.4.2.106, e-MS код: 
ROBG204, и публикувана обява № ОБ - 6 от 26.02.2019 . с ID 9086095

В документацията за обществената поръчка, раздел I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА 
УЧАСТИЕ, в т. 19 на стр. 6 е посочено: „При писмено искане на разяснения, 
направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, 
възложителят най-късно на следващия работен ден ще публикува на интернет адрес: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profiTna-kupuvacha/645 в раздел „Профил на 
купувача”, към обществената поръчка, писмени разяснения по условията на 
обществената поръчка“.

Допусната е техническа грешка при посочването на адреса на профила на 
купувача, като текстът следва да се чете: „При писмено искане на разяснения, 
направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, 
възложителят най-късно на следващия работен ден ще публикува на интернет адрес: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/646 в раздел „Профил на 
купувача”, към обществената поръчка, писмени разяснения по условията на 
обществената поръчка“.

Настоящото разяснение не касае изискванията, свързани с подготвянето и 
подаването на оферти от заинтересованите лица.

Настоящото разяснение се 
основание чл. 180, ал. 2 от 
https: / /www. veliko-tarnovo.

предоставя на всички заинтересовани лица на 
чрез публикуване в профила на купувача: 

kupuvacha/646.
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