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А О П 
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. Леге 4 
e-mail: pkaaop.ba . aopPaop.bg 

интернет адрес: http://www.gop.bg 

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС) 

• проект 
|^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 От дата: 02.12.2019 дц/мм/гггг 

I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

• 

IV: ОДОБРЯВАМ 
Обявлението за изменение или за допълнителна информация 

УНП: 1 f732021 -с I d0-4d5b-9d 16-ee2da5303296 

http://www.gop.bg


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

VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
VI.i) Допълнителна информация (когато е приложимо): 
Възложителя предоставя по-дълъг срок за подготвяне на офертите на 
участниците, с оглед запознаване с предоставено Разяснение, публикувано 
на профила на купувача на адрес: https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/743, предоставяне на равна възможност 
на всички заинтересовани лица да организират участието си в 
процедурата, както и осигуряване на условия за постъпване на по-голям 
брой конкурентни оферти при спазване на принципите за публичност и 
прозрачност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. 
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: 
София 

Пощенски код: 
1000 

Държава: 
BG 

Телефон: 
+359 29884070 

Електронна поща: 
cpcadminScpc.bg 

Факс: 
+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 ^т ЗОП срещу решението за откриване 
на процедурата. 
VI.3) Дата на изпращане на настоящото p^^j/^ip 
Дата: 02.12.2019 дд/мм/гггг 

VII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
VII.i) Трите имена: (Подпис) 
Даниел Панов 
VII. 2) Длъжност: 
Кмет на Община Търноро 

Притурка към Официклен ве;стник на Европейския съюз 

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu 

ПОПРАВКА 

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 

УНП: If732021-cld0-4d5b-9dl6-ee2da5303296 

http://www.cpc.bg
http://simap.ted.europa.eu
blagovesta
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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РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ (както е посочено в 
оригиналното обявление) 
I.i) Наименование и адреси ̂  
Официално наименование: 
Община Велико Търново 

Национален регистрационен номер: ^ 
000133634 

Пощенски адрес: 
пл. Майка България 2 
Град: 
Велико Търново 

код NUTS: 
BG321 

Пощенски код: 
5000 

Държава: 
BG 

Лице за контакт: 
Радослав Енчев, Надя Петрова, Михаела 
Чаушева 

Телефон: 
+359 887392663/ +359 619228/ 
+359 619251 

Електронна поща: 
mop_vt @ abv.bg 

Факс: 
+359 62619231 

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL): 
www.veliko-tarnovo.bg 
Адрес на профила на купувача (URL): 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/7 4 3 

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ (както е посочено в оригиналното обявление) 
II. i) Обхват на обществената поръчка 

II.i.i) Наименование: 
„Доставка и монтаж на ново обзавеждане и оборудване по обособени 
позиции" 
Референтен номер: ^ 

II. 1.2) Основен CPV код: 
Допълнителен CPV код: i ^ 

39200000 

II.1.3) Вид на поръчка 
• Строителство К1Доставки [~~|Услуги 

II. 1.4) Кратко описание: 
„Доставка и монтаж на ново обзавеждане и оборудване по обособени 
позиции" 
Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на ново кухненско обзавеждане 
и оборудване за нуждите на домашен социален патронаж - Велико Търново, 
база гр. Дебелец" 
Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на 2 (два) броя мивки за 
сервизни помещения в ДГ „Ивайло", гр. Велико Търново" 
Доставката по обособена позиция № 2 е възложена по реда на съответната 
й индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Стойността 
на позицията не надхвърля 156 4 64 лв., не надхвърля и 20 на сто от 
общата стойност на поръчката. Възожителят е възложил доставката по 
обособена позиция № 2 на основание чл. 20, ал. 5 от ЗОП. За тази 
обособена позиция не следва да се подават оферти. 

РАЗДЕЛ VI; ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление 
Дата: 02.12.2019 дд/мм/гггг 

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

• eNotices 
• t e d eSender 
• Д р у г о 
Потребителско влизане в TED eSender:''_ 
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ^ (година и номер на документа) 
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][] 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ^ дд/мм/гггг 

Номер на обявлението в РОП: 944183 

УНП: 1П32021 -с 1 d0-4d5b-9d 16-ee2da5303296 

http://www.veliko-tarnovo.bg
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/7
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РАЗДЕЛ VII: ПРОМЕНИ 
VII. i) Информация за коригиране или добавяне 

VII. i.i) Причина за изменение '' 
|^Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган 
• Публикувани в TED данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възлагащия 

орган . 

VII.1.2) Текст за коригиране в оригиналното обявление ^ (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: 
04.12.2019 дд/мм/гггг Час: 17:00 

Да се чете: 
23.12.2019 дд/мм/гггг 
Обособена позиция №: 2 

Час: 17:00 
Номер на раздел: I V . 2 . 7 
Част от текста, която трябва да се промени: 
Вместо: 
05.12.201! дд/мм/гггг Час: 14:00 

Да се чете: 
27.12.2019 дд/мм/гггг Час: 09:30 

VII.2) Друга допълнителна информация ^ 

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 
' задължителна информация, която не се публикува 

УНП: In32021-cld0-4d5b-9dl6-ee2da5303296 




