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Ш00-362 8Л Ю- /д, 
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

СЪОБЩЕНИЕ 

на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 

Относно: Обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет: „Предоставяне 
на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05MOP001-2.004-0046-C01 
„Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД", финансиран от Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, от „Логопед" 1 към Услуга 
„Ранна интервенция на уврежданията", открита с Решение № РД 24-144 от 01.10.2019 
г. на Кмета на Община Велико Търново с ID 936397, с уникален номер в Регистъра на 
обществените поръчки: 00073-2019-0052, с адрес на профила на купувача на Община 
Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/723. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

1. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП Ви уведомяваме, че отварянето и 
оповестяването на ценовото предложение ще се извърши на дата 24.10.2019 г. 
/четвъртък/ от 11:00 ч. в заседателна зала в сградата на Община Велико Търново, 
на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България" № 2. 

2. Преговорите ще бъдат проведени с участника при придържане към 
първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката. Обхватът 
на преговорите ще включва предложеното от участника почасово възнаграждение за 
изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, съгласно Техническата 
спецификация. Преговорите ще бъдат проведени в съответствие с посоченото в чл. 67 от 
ППЗОП. 

3. Настоящото съобщение ще бъде публикувано на Профила на купувача на адрес: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/723/ и ще бъде изпратено до 
поканеното лице на посочения от него e-mail. 

На отварянето на ценовото предложение могат да присъстват представители на 
средствата за масово осведомяване. 

С уважение, 

д-р Диляна Вачкова 
Председател на комисия 
Главен експерт в Дирекция Община Велико Търново 

Проект BG05M90P001-2.004-0046-С01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД"", 
финансиран от Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социачен фонд. 
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