
Партида: РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg 
интернет, адрес: http://www.aop.Ьа

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

|~1 проект
U3 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 24-177 От дата: 15.11.2019 дд/мм/гпт

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

Национален регистрационен номер: 2
000133634

Пощенски адрес:
пл. Майка България № 2
Град: код NUTS:
Велико Търново BG321

Пощенски код: Държава:
5000 BG

Лице за контакт:
инж.Динко Кечев, Надя Петрова, Александър 
Колев

Телефон:
+359 62619506/ +359 
62619229/ +359 62619228

Електронна поща:
тор vt@abv.bg

Факс:
+395 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/726

II: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ -

II. 1) Процедурата е открита с:
Решение номер: РД 24-148 От дата: 10.10.2019 дд/мм/гггг

II.2) Референтен номер (както е посочено в оригиналното обявление, ако е
приложимо):

II.з) Уникален номер на поръчката в РОП:
00073-2019-0055(ппппп-уууу-хххх)

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Ц Ч лен ю о, ал. 1 от ЗОП 
Е£|Член ю о, ал. 7, т. [...] от ЗОП 

2
□ Ч л е н  ю о, ал. 11 от ЗОП
□ Ч л е н  ю о, ал. 12, т. [...] от ЗОП
□ Ч л е н  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

УНП: 3603412d-b6b3-49b4-a3be-4d3ed 1 dc42ba 1
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VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ____________________________
VI. 1) Допълнителна информация (когато е приложимо):
Възложителя удължава срока за получаване на оферти на основание чл.100, 
ал.7, т.2 предложение второ от ЗОП, във връзка с чл.100, ал.6 ЗОП. С 
настоящето решение за одобряване на обявление, Възложителя не променя 
условията за участие в обществената поръчка, а единствено удължава 
първоначално обявения срок за подаване на оферти.
VI.2) Процедури по обжалване

VI.2.1) 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:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg
VI.2.2) 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.З от ЗОП срещу решението за откриване
на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за
изменение или допълнителна информация.
VI.3) Дата на изпращане на настоящото пещ ение
Дата: 15.11.2019 дд/мм/гггг / -----тЛ-----------

VII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
VII.l) Трите имена: (Подпис)
ИНЖ.ДАНИЕЛ ПАНОВ
VI 1.2) Длъжност:
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Притурка към Официален рестникца европейския съюз

Информация и QHHaAH^opMy^pH:.,:tittp»f/simap.ted.europa.eu

П01у*АВКА

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 £3
РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ (както е посочено в 
оригиналното обявление)
I.i) Наименование и адреси 1
Официално наименование:
Община Велико Търново

Национален регистрационен номер: 2
000133634

Пощенски адрес:
площад Майка България
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Велико Търново BG321 5000 BG

УНП: 3603412d-b6b3-49b4-a3be-4d3ed1dc42ba

mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg
kristinad
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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Лице за контакт: Телефон:
инж.Динко Кечев, Надя Петрова, Александър +359 62619506/ +359
Колев 62619229/ +359 62619228
Електронна поща: Факс:
тор vt0abv.bg +395 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/726

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

11.1.1) Наименование:
Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със 
съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 
надзор в рамките на изпълнение на СМР по проект, по позиции 
Референтен номер: 2______________________

II.1.2) Основен CPVкод: 71520000
Допълнителен CPV к од :1 2

II. 1.3) Вид на поръчка
Г~| Строителство ПДоставки Ю Услуги

II.1.4) Кратко описание:
• Предметът вкл. Изготвяне на оценки на съответствието на работниите 
инвестиционни проекти, Упражняване на стр. надзор по време на 
строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ вкл. всички 
регламентирани от закон услуги,в следния задължителен обхват, 
регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ:
- законосъобразно започване на строежа;
- пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на 
строителството;
- изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и 
изискванията за изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове и 
техническите спецификации за пожарна безопасност, опазване на околната 
среда по време на строителството;
- спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд 
в строителството;
- качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието 
им с нормите за безопасност;
- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на 
строителството;
и други подробно описани в техническата спецификация;___________________

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ______________________
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 15.11.2019 дц/мм/гггг___________________________________________________________

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

евепбег 
□ Д р у г о ______________
Потребителско влизане в ТЕБ еЗепбег: 7_______
Справка за обявления:2019-48з99б 7 (година и номер на документа)
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/8 199"48399б
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7 10.10.2019 дд/мм/гпт________________________

Номер на обявлението в РОП: 938207______________________________________________

УНП; 3603412d-b6b3 -49b4-a3be-4d3 ed 1 dc42ba 3

https://www.veliko-tarnovo.bg
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na


Партида РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7)

РАЗДЕЛ VII: ПРОМЕНИ
•VII.i) Информация за коригиране или добавяне

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

П 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:
18.11.2019 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да се чете:
25.11.2019 дд/мм/гггг Час: 17:00
Обособена позиция №: 2Номер на раздел: IV. 2 . 7

Част от текста, която трябва да се промени:
Вместо:
19.11.2019 дд/мм/гггг Час: 14:00

Да се чете:
26.11.2019 дд/мм/гггг Час: 14:00

VII.2) Друга допълнителна информация 2
Промените се отнасят единствено до срок за подаване на оферти и датата 
на която ще се отворят постъпилите оферти.

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: 3603412d-b6b3-49b4-a3be-4d3edldc42ba




