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 Изх.№ 91-00-397/15.11.2019г. 

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 
 

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Изготвяне на оценка на съответствието  на 

инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 

надзор в рамките на изпълнение на строително-монтажните работи по проект  „Интегриран градски 

транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции: 

Обособена позиция №1: Изготвяне на оценка на съответствието  на инвестиционните проекти 

със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: 

„Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“; 

Обособена позиция №2: Изготвяне на оценка на съответствието  на инвестиционните проекти 

със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: 

„Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“; 

Обособена позиция №4: Изготвяне на оценка на съответствието  на инвестиционните проекти 

със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: 

„Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“; 

Обособена позиция №5: Изготвяне на оценка на съответствието  на инвестиционните проекти 

със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект:   

„Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“;  

  

В образци №3.1, 3.2, 3.3 и 3.4 е допусната техническа грешка изразяваща се в следното: 

В т.4.3 4.3. „Срокът за изработване на  доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционния проект, е ………….
 
работни дни, след подписване на Констативен акт обр. 15 и 

представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи и инвеститора.“ е 

оставен текста отнасящ се само до т.4.1 и т.4.2. Същата техническа грешка е допусната и в проекта на 

договор. Комисията която ще разглежда и оценява получените оферти, ще приеме така попълнени 

образците с техническата грешка без промяна, като текстът ще се тълкува по следния начин „Изготвяне 

на оценки за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 

строежите - Срокът за изпълнение ще тече от  уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изготвен 

инвестиционен проект за съответния обект и предаване на необходимата документация.“, както 

е и записан в Техническата спецификация в т.9 от нея 

 

Възложителя е изпратил Решение с №РД 24-177/15.11.2019г. за промяна до Агенцията по 

обществени поръчки и за публикуване в ОВ на ЕС, с което единствено се променят срока за подаване на 

оферти да е до 25.11.2019г. до 17:00ч., а датата на отваряне на получените оферти на 26.11.2019г. от 

14:00ч. 

 

 

С уважение, 

ИНЖ.ДАНИЕЛ ПАНОВ  /П/ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 

 Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с 

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 
 


