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А О П
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

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

интернет адрес: http://www.aop.ba

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

□  проект 
££|за 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 2.4-.1.У..1Г От дата: 05.08.2019 дд/мм/гггг

I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Е
□

I.i) 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:
Григор Григоров; Надя Петрова

Телефон:
+359 62619228

Електронна поща:
mop_vt@abv.bg

Факс:
+359 62619231

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg 
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/705

II; АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
11.1) Процедурата е открита с:
Решение номер: РД 24-104 От дата: 02.08.2019 дд/мм/гггг

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

II.3) Уникален номер на поръчката в РОП:
00073-2019-0042(ппппп-уууу-хххх)

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
□ Ч л е н  ю о, ал. 1 от ЗОП 
□ Ч л е н  ю о, ал. 7, т. [...] от ЗОП 
□ Ч л е н  ю о, ал. 11 от ЗОП 
□ Ч л е н  ю о, ал. 12, т. [...] от ЗОП 
Е^Член 179, ал. 1 от ЗОП 
□ Ч л е н  ю о, ал. 7, т. [...] във вр. чл. 177 от ЗОП 
□ Ч л е н  ю о, ал. 11 във вр. чл. 177 от ЗОП 
~|Член ю о, ал. 12 т. [...] във вр. с чл. 177 от ЗОП

IV: ОДОБРЯВАМ
Обявлението за изменение или за допълнителна информация
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VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ_____________________________
VI. 1) Допълнителна информация (когато е приложимо):
Извършена е промяна като в документацията за обществена поръчка на стр. 
46-48 е изтрит текста в раздел "Критерии за подбор, които се отнасят до 
технически и професионални способности за обособени позиции № 1 и №2" 
относно изисквания под номер от 1 до 3 и информацията за минимално ниво 
към всяко изискване. Вместо изтритият текст е посочено: "Изискванията 
са съгласно посочените в Обявлението за поръчка в раздел III.1.3 и 
VI.3". На профила на купувача е публикувана документация за обществена 
поръчка след Решение за одобряване на обявление за изменение, в която е 
отразена промяната.
VI.2) Процедури по обжалване

VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Община Велико Търново
Пощенски адрес:
пл. Майка България № 2
Град: Пощенски код: Държава:
Велико Търново 5000 ВС

Телефон:
+359 62619228

Електронна поща: Факс:
тор vt0abv.bg +359 62619231
Интернет адрес (11111.):
Ь^брэ://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/705
VI.2.2) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Жалба може да се подава в 10 - дневен срок от настъпване на
обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.з) Дата на изпращане на настоящото решение
Дата: 05.08.2019 дд/мм/гггг

VII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
VII. 1) Трите имена: (Подпис)
За Кмет: Снежана 
1257/02.08.2019 г./

Д#не'£а-Й3^5£ша; ̂ фьгласно Заповед Ь\ 1 «  Е £ * РД 22-.

VII. 2) Длъжност:
Заместник-кмет Финанси в Община., Велк+сс Т^ДЙ^ОВО

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

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

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 □  Не
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Typewritten Text
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
Официал но наименование:
Община Велико Търново

Национален регистрационен номер: 2
000133634

Пощенски адрес:
град Велико Търново, площад Майка България 2
Град: код NUTS:
Велико Търново BG321

Пощенски код: Държава:
5000 BG

Лице за контакт:
Григор Григоров; Надя Петрова

Телефон:
+359 62619228

Електронна поща:
тор vt@abv.bg

Факс:
+359 62619231

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/705

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

11.1.1) Наименование:
Основно и абонаментно почистване на сгради на Община Велико Търново, по 
обособени позиции:
Референтен номер: 2________________________________________________________________

II. 1.2) Основен C P V код: 90910000
Допълнителен CPV к од :1 2 ____

II. 1.3) Вид на поръчка
□Строителство_______ [~~|Доставки___________ ЕЗ Услуги________________________________

II. 1.4) Кратко описание:
Дейностите, които ще се изпълняват като услуги за абонаментно месечно 
почистване, по количества и обекти посочени в техническата спецификация 
са: измиване на щори (двустранно) - веднъж месечно; ежедневно 
прахосмукиране на мебели и меки настилки; ежедневно измитане, 
прахосмукиране на твърди настилки; ежедневно машинно, ръчно измиване на 
твърди подови настилки; ежедневно събиране и изхвърляне на отпадъци; 
ежедневно забърсване на прах от бюра, первази и останалото 
обзавеждане /без компютри и факсове/; периодично почистване на стъклата 
и дограмата на входните врати-веднъж седмично; ежедневно измиване и 
дезинфекция на санитарен възел, баня, мокро помещение; други хигиенни 
услуги, вкл. премахване на паяжини, зареждане на тоалетна хартия и 
течен сапун, в т.ч. и включена цена на необходимите материали и 
консумативи.В техническата спецификация са предвидени, като опции и 
други видове дейности, които ще се възлагат от Възложителят само при 
условията на чл. 116, ал.1, т.1 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ______________________
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 05.08.2019 дд/мм/гггг__________________________________________________________

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

□  eNotices 
□ T E D  eSender 
□ Д р у г о ______________
Потребителско влизане в TED eSender: 7_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] 7 (година и номер на документа)
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][](]□
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7 ля/мм/гггг_______________________

Номер на обявлението в РОП: 925989___________________________________________________
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РАЗДЕЛ VII: ПРОМЕНИ
VII. l) Информация за коригиране или добавяне

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

^Публикувани в TED данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възлагащия 
орган______________________________________________________________________

МПл.г) 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:
23.08.2019 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да се чете:
26.08.2019 дд/мм/гггг Час: 17:00 
Обособена позиция №: 2Номер на раздел: IV. 2 . 7

Част от текста, която трябва да се промени:
Вместо:
26.08.2019 дд/мм/гггг Час: 14:00

Да се чете:
27.08.2019 дд/мм/гггг Час: 14:00

VII.2) Друга допълнителна информация 2

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: 990d5b56-7a72-4bl0-8ad4-43931d82a3e5 4




