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А 0 П
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. Леге 4 
e-mail: pk@aop.ba , аор@аор.Ьа 

интернет адрес: http://www.aoD.ba

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

I | проект 
^ з а  публикуване

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление 
за изменение или допълнителна информация 
Обявление за изменение или допълнителна информация

Решение номер: РД 24-109 От дата: 08.08.2019 д д/мм/гггг 

I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
1.1) Наименование и адрес
Официално наименование:
Община Велико Търново

Национален регистрационен номер: 2
000133634

Пощенски адрес:
пл. Майка България 2
Град:
Велико Търново

код NUTS:
BG321

Пощенски код:
5000

Държава:
BG

Лице за контакт:
Надя Петрова, Явор Иванов

Телефон:
+359 62619231

Електронна поща:
mop_vt 0 abv.bg

Факс:
+359 62619231

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.veliko-tarnovo.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/7 00/

II; АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
11.1) Процедурата е открита c:
Решение номер: РД 24-99 От дата: 22.07.2019 дд/мм/гггг

11.2) Референтен номер (както е посочено в оригиналното обявление, ако е 
приложимо):

11.3) Уникален номер на поръчката в РОП:
Q0073-20i9-0039(nnnnn-yyyy-xxxx)

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ____________________
££]Член ю о, ал. 1 от ЗОП 
□  Член ю о, ал. 7, т. [...] от ЗОП 
□ Ч л ен  ю о, ал. и  от ЗОП 
□ Ч л ен  ю о, ал. 12, т. [...] от ЗОП 
□ Ч л ен  179, ал. 1 от ЗОП 
□ Ч л ен  ю о, ал. 7, т. [...] във вр. чл. 177 от ЗОП 
□ Ч л ен  ю о, ал. и  във вр. чл. 177 от ЗОП
□Ч лен  ю о, ал. 12 т. [...] във вр. с чл. 177 от ЗОП_________________

IV: ОДОБРЯВАМ
Обявлението за изменение или за допълнителна информация

УНП: 4a08d42a-83fl-4597-83f7-78dadaa56c12

mailto:pk@aop.ba
http://www.aoD.ba
http://www.veliko-tarnovo.bg
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/7
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VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ______
VI.l) Допълнителна информация (когато е приложимо):

VI. 2) Процедури по обжалване

VL2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18
Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmindcpc.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.срс.bg
VI.2.2) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на
жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава до КЗК с
копие и до възложителя от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от
изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване
на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за
изменение или допълнителна уг^формация.
VI.з) Дата на изпращане на настоящото решение
Дата: 08.08.2019 дд/мм/гггг

VII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
VII.l) Трите имена: (Подпис)
Даниел Димитров Панов h m r \  ___________________
VII.2) Длъжност:
Кмет на Община Велико ______ ____________________

Притурка към Офиц^але+рйестник на Европейския съюз 

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu
й ^ й 

й й
й  й

ПОПРАВКА

Обявление за изменения или за допълнителна информация
Директива 2014/24/ЕС/ЗОП, Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна 
на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално предвидените 
крайни срокове или да се стартира нова процедура.

Поръчката е в областите отбрана и сигурност Да Ц  Не £ 3

УНП: 4a08d42a-83fl-4597-83f7-78dadaa56cl2 2

http://www.%d1%81%d1%80%d1%81.bg
http://simap.ted.europa.eu
yavor
Text Box
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.
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РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ (както е посочено в 
оригиналното обявление)_________________________________
l.i) Наименование и адреси 1
Официално наименование:
Община Велико Търново

Национален регистрационен номер: 2
000133634

Пощенски адрес:
пл. Майка България 2
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Велико Търново BG321 5000 BG
Лице за контакт: Телефон:
Надя Петрова, Явор Иванов +359 62619231
Електронна поща: Факс:
тор vt0abv.bg +359 62619231
Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
www.veliko-tarnovo.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na -kupuvacha/700/

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ (както е посочено в оригиналното обявление)
11.1) Обхват на обществената поръчка________________________________________

11.1.1) Наименование:
Инженеринг — проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски 
надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в Художествена галерия „Борис Денев", гр. В.Търново 
Референтен номер: 2______________________________________________________________

II.1.2) Основен CPV код: 45000000
Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчка
1X 1 Строителство | |Доставки □Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Обществената поръчка предвижда да се изпълни проектиране, изпълнение на 
СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Модернизация и 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в ХГ „Борис Денев", гр. В. 
Търново" в рамките на проект „Изкуство и култура — общи трансгранични 
активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма” проектен код:
ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион", специфична 
цел 2.1„Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на 
природното и културно наследство" на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния— 
БЪЛГАРИЯ 2014—2020 г. Изготвяне на работен инв. проект, съгл. 
разпоредбите на ЗУТ и при спазване изискванията на Наредба № 4 от 
21.5.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвест. проекти, като 
изпълнителят се съобрази с изискванията на възложителя, описани в техн. 
спецификация, както и техн. правила и норми за проектиране, стандарти, 
техн. указания, ЗУТ и др., на които следва да отговаря проектната 
документация.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ_____________________
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 08.08.2019 дд/мм/гггг__________________________________________________________

VI.6) Препратка към оригиналното обявление
Оригинално обявление, изпратено чрез 7

Q eN o tices
U^TED eSender
□ Д р у г о ______________
Потребителско влизане в TED eSender: 7_______
Справка за обявления:201д-35о8з8 7 (година и номер на документа)
Номер на обявлението в ОВ на EC: 2019/S 143-350838
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7 22.07.2019 дд/мм/гггг________________________

УНП: 4a08d42a-83fl-4597-83f7-78dadaa56cl2 3

http://www.veliko-tarnovo.bg
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na
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Номер на обявлението в РОП: 923678

РАЗДЕЛ VII: ПРОМЕНИ
VII. 1) Информация за коригиране или добавяне

VII.1.1) Причина за изменение 7
Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган 

1 I Публикувани в TED данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възлагащия 
орган

VII.1.2) Текст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния 
раздел и номер на параграф в оригиналното обявление)
Номер на раздел: IV. 2 . 2  Обособена позиция № :2 
Част от текста, която трябва да се промени:
Вместо:
02.09.2019 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да се чете:
16.09.2019 дд/мм/гггг Час: 17:00

Номер на раздел: I V . 2 . 7 Обособена позиция №: 2 
Част от текста, която трябва да се промени:
Вместо:
04.09.2019 дд/мм/гггг Час: 10:00

Да се чете:
18.09.2019 дд/мм/гггг Час: 10:00

Номер на раздел: 1 1 1 . 2 . 2 Обособена позиция №: 2 
Част от текста, която трябва да се промени:
Вместо:
Участникът, определен за 
Изпълнител, при подписване на 
договора представя гаранция за 
изпълнение в размер на 4% от 
стойността на договора за 
обществената поръчка.
Условията и сроковете за задържане, 
респ. освобождаване на гаранцията 
за изпълнение се уреждат в договора 
за възлагане на обществената 
поръчка .
Плащанията за дейностите в обхвата 
на поръчката, ще се извършват под 
формата на авансово, междинни и 
окончателно плащания, в 
съответствие с проекта на договор.

Да се чете:
Участникът, определен за 
Изпълнител, при подписване на 
договора представя гаранция за 
изпълнение в размер на 4% от 
стойността на договора за 
обществената поръчка.
Условията и сроковете за задържане, 
респ. освобождаване на гаранцията 
за изпълнение се уреждат в договора 
за възлагане на обществената 
поръчка.
Плащанията за дейностите в обхвата 
на поръчката, ще се извършват под 
формата на авансово, междинни и 
окончателно плащания, в 
съответствие с проекта на договор. 
ВАЖНО: Следва да се има предвид, че 
количествените сметки в идейния 
проект са индикативни и участниците 
не са задължени да се съобразяват с 
тях, а са сложени единствено за 
отправна точка и пълнота на идейния 
проект .

VII.2) Друга допълнителна информация 2
Поради техническа неизправност, публикуваните файлове съдържащи идейния 
проект са с непълно съдържание в някои от частите на проекта. Поради 
тази причина, с настоящото решение се публикуват отново и срокът се 
удължава съответно. В документацията и техническата спецификация има 
нанесени корекции. Същите са публикувани на профила на купувача.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на 
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
7 задължителна информация, която не се публикува

УНП: 4a08d42a-83fl -4597-83f7-78dadaa56c 12 4




