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СЪОБЩЕНИЕ 

31-00- . 3 от ППЗОП 

по обществена поръчка (/предмет: Доставка на автомобили по позиции: 
Обособена позиция №1: Доставка на два броя употребявани автомобили - пикап 
за нуждите на ОП „Зелени системи" 
Обособена позиция №2: Доставка на фабрично нов автомобил (миниван/пикап) за 
нуждите на „Център за почасово предоставяне на мобилни интегрирани здравно-
социални услуги в общността или в домашна среда по Проект BG05M90P001-
2.040-0085-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в 
Община Велико Търново", Процедура BG05M90P001-2.040 „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2", финансирана от Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от 
Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд 
Обособена позиция №3: Доставка на фабрично нов високо проходим автомобил за 
нуждите на ОП „Горско стопанство" 
Обособена позиция №4: Доставка на фабрично нов автомобил за нуждите на 
Дирекция „ОМДС" 
Забележка: Обособена позиция №4 ще бъде възложена по реда на съответната й 
индивидуална стойност на основание чл. 21, ал.6 от ЗОП чрез възлагане на 
обособената позиция. Стойността на позицията не надхвърлят 156 464 лв. и 
стойността й, възложена по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност 
на поръчката. Откритата процедура е с публикувано Обявление за поръчка с ID 
920626 на дата 08.07.2019 г., с уникален номер в РОП: 00073-2019-0036, с адрес на 
профила на купувача на Община Велико Търново: https ://ww w. veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/695/ 

На основание чл. 57, ал.З от ППЗОП, Комисията обявява, че: 

Отваряне на ценовите оферти ще се извърши на дата 16.08.2019г. от 09:00 часа 
в заседателна зала в сградата на Община Велико Търново. 

На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване. 

С уважение, 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Н 
Община Велико Т 

и г Х л я т \ - П ^орница Кънчева - Началник отдел ОС в 

Intertek 

ISO 9001:2008 Сертификат N Q030304 
ISO 14001:2004 Сертификат N 23285 
ISO 27001:2005 Сертификат N 23285 
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