
П ар«Ш ЗИ 07Щ И Я 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.bg, aop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.ba

ИНФОРМАЦИЯ ЗА  ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 2 0 , АЛ. з  ОТ ЗОП

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

Номер на обявата: ОБ-21 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 04/07/2019 
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ____________________________________

А О П

Д еловодна и нф орм ация
Партида на възложителя: 00073 
Поделение:________   ̂ /—'
Изходящ номер: 1 2 - 1 6 1 - .  от дата 04/07/2019
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:
Надя Петрова, Михаела Чаушева, Павел 
Христов

Телефон:
062 619228; 062 619251; 062 
619249

Електронна поща:
тор vt0abv.bg

Факс:
062 619231

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
https: / /www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ 
Адрес на профила на купувача (URL):
https : / /www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/694/

РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката

П  Строителство |~~|Доставки  ^ У слуги_____

Обща п рогнозна стойност на поръчката (в лв. без Д ДС)________________________
П редм ет на поръчката 6 9 9 5 0
„РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ"____________
Код съгласно Общ ия терм инологичен  речник (СРУ)___________________________

Осн. код Д оп. код (когато е при лож и м о)  
Осн. предм ет 72212000

РАЗДЕЛ III
Срок за  получаване на оф ертите
Дата: 15/07/2019 дд/мм/гггг Час: 17:00

УНП: 5е084692-7Ь6а-4291 -bbb0-deec4da0a 124 I
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РАЗДЕЛ IV__________________________________________________
И нф орм ация отн осн о средства от Европейския съю з
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да He I I
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта, когато е приложимо:
„FairDeal - мрежа - платформа за бърза доставка на уникални 
занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество", 
финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A 
Румъния-България 2014-2020 г., Проектен код: 16.4.2.106, e-MS код: 
ROBG204

РАЗДЕЛ V___________________________________________________
Друга и нф орм ация (п о  преценка на възлож ителя)
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/profi1-na-kupuvacha/694.
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. Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 15.07.2019
г. Отварянето на офертите ще се извърши на 16.07.2019 г. от 14:00 ч. в 
сградата на Община Велико Търново. Отварянето на офертите е публично и 
на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване. В случай, че в указания срок са получени по-малко от три 
оферти, на основание чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът ще бъде удължен. За 
наличие на последното обстоятелство ще бъде публикувана информация в 
профила на купувача.
Дата на изпращ ане на настоящ ата инф орм ация____________________________________________
Дата: 04/07/2019 дд/мм/гггг________________________________________________________

УНП: 5е084692-7Ь6а-4291 -bbb0-deec4da0al 24 2

https://www.veliko-

