
                                                      
 

 

 

 ДО  

  „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ ООД  

   С АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ГРАД СОФИЯ , ПК 1000, УЛ. „КАМЕН 

АНДРЕЕВ“ №24, ЕТ.4, ОФИС 403, ТЕЛ: 0898591174, EMAIL: 

3.14OFFICE@GMAIL.COM  , ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ  №1, №2, №4 И №5 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

по чл. 43, ал. 4 от ЗОП 

 

На 05.03.2020г. на участника са  изпратени решения за класиране № РД 24-

29/04.03.2020 г. за обособена позиция №1, № РД 24-30/04.03.2020 г.за обособена 

позиция №2, № РД 24-31/04.03.2020 г.за обособена позиция №4 и № РД 24-

32/04.03.2020 г.за обособена позиция №5, по 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“; Откритата процедура е с  публикувано Обявление за 

поръчка с ID  938207   на дата 14.10.2019 г., с публикувано Решение за одобряване на 

обявление за изменение или допълнителна информация с №РД 24-177 от 15.11.2019г. с  

уникален номер в РОП: 00073-2019-0055, с адрес на профила на купувача на Община 

Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/726 , чрез куриер.  

На дата 12.03.2020 г.  куриерската фирма е върнала пратката в община Велико 

Търново, като непотърсена. 

 

С оглед на гореизложеното Ви уведомявам, че горепосочените решения са 

налични  на Профила на купувача на Община Велико Търново на адрес: 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/726  

 

 Решенията се смятат за връчени  от датата на публикуване на съобщението. 

Срокът за обжалване нарушението за класиране започва да тече от датата на 

публикуване на настоящото съобщение. 
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