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РАЗДЕЛ ГУ 
Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Д а ^ Н е П 
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: 
Избор на изпълнител за външна помощ за управление на проект 
„Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" 
Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по 
Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП 
„Региони в растеж" 2014-2020, №ДБФП BG16RFQP001-1.009-0005-С01 

РАЗДЕЛ V 
Друга информация (по преценка на възложителя) 
1. Изискванията към офертите, необходимите документи и условия за 
подготовката им, са подробно разписани в обявата за обществена поръчка 
и одобрените от Възложителя образци, публично оповестени и достъпни на 
профила на купувача на Възложителя на адрес: https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/7 35 
2. Оферти за участие в обществена поръчка, изготвени съгласно образците 
и изискванията на Възложителя, могат да се представят в "Център за 
услуги и информация на гражданите" , в сградата на Община Велико 
Търново на адрес: град Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, всеки 
работен ден между 8:30 ч. и 17:00 ч. 
3. Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 14.11.2019 
г. Отварянето на офертите ще се извърши на 15.11.2019 г. от 14:00 ч. в 
сградата на Община Велико Търново. Отварянето на офертите е публично и 
на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени 
представители. 
С изключение на крайния срок за получаване на оферти, всички 
първоначално поставени условия и изисквания остават непроменени. 
Дата на изпращане на настоящата информация 
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