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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
е-таН: рк®аор.Ьа, аор@аор.Ьа
интернет адрес: М:р:/Лотууу.аор.Ьа

АОП

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)
I | проект
Е^за публикуване
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление
за изменение или допълнителна информация
Обявление за изменение щ(идопълнителна информация
Решение номер: РД 24-..С2..С*.

От дата: 13.04.2020 дц/мм/гггг

I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

IV: ОДОБРЯВАМ
Обявлението за изменение или за допълнителна информация
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VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI. 1) Допълнителна информация (когато е приложимо):

Процедурата е открита с Решение № РД 24-35 от дата 13.03.2020 г. на
Кмета на Община Велико Търново.
На основание § 13, ал. 2 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП във
връзка с чл. 3, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на
извънредното положение и във връзка с методическо указание на АОП рег.
Номер МУ - 4 от 09.04.2020 г. относно Приложимост на Закона за мерките
и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г. при възлагането на обществени
поръчки, сроковете които са попадали в.обхвата на чл. 3 преди
изменението на ЗМДВИП, се възобновяват от 17.04.2020 г. и приключват с
изтичане на оставащата към момента на спирането част. С настоящото
решение се определя нов 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:
София

Пощенски код:

Държава:

1000

ВС

Телефон:

+359 29884070
Електронна поща:

Факс:

срсайтхп@срс.Ъд

+359 29807315

Интернет адрес (ШИ,):

Ь-Ь-Ьр : / / и ш . срс. Ъд
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.3 от ЗОП срещу решението за откриване
на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за
изменение или допълнителна информацияVI.3) Дата на изпращане на настоящото р<
Дата: 13.04.2020 дд/мм/гггг

VII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
VII. 1) Трите имена: ("Подпис)

инж. Даниел )

Панов

VII.2) Длъжност:

Кмет на Община Велико Търнов

и/

Притурка към Офиц]

[ик

Информация и онлайн фо

4Шр;^/51тт1ар.1:ес1.еигора.еи

-

Европейския съюз

V

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 В

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)
1.1) Наименование и адреси
Официално наименование:

1

Национален регистрационен номер:

Община Велико Търново

2

000133634

Пощенски адрес:

пл. Майка България № 2
Град:

код N1X18:

Пощенски код:

Държава:

Велико Търново

В0321

5000

ВС

Лице за контакт:

Телефон:

инж. Динко Кечев, Надя Петрова, Мая
Тодорова

+359 62619506/ +359
62619228/ +359 62619229

Електронна поща:

Факс:

шор

+395 62619231

Интернет адрес/и
Основен адрес (1ШЬ):

Ь^^рз : / / и ш . Vе1^к0-'^;а^п0V0. Ъд/Ъд/
Адрес на профила на купувача (ИКЬ):

Ь^^рз : / /ммм. Vе1^к0-^:а^п0V0. Ьд/Ьд/рго^И-па-кириуас11а/783

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ (както е посочено в оригиналното обявление)
11.1) Обхват на обществената поръчка
II.1.1) Наименование:

„Извършване на нововъзникнали, необходими, строително-монтажни работи
по изграждане на сградата и оградата на ДЕТСКА ГРАДИНА "ШАРЕНИЯТ
ЗАМЪК", гр. Велико Търново"
Референтен номер: 2
П.1.2) Основен СРУ код:
Допълнителен СРУ код: 1 2

45000000

II.1.3) Вид на поръчка
Е>3 Строителство
ПДоставки

[~] Услуги

II.1.4) Кратко описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка са строително-монтажните
дейности, които са допълнително възникнали и необходими за въвеждането
на обекта в експлоатация и функционирането му по предназначение. За
обекта има издадено разрешение за строеж № 33/20.02.2019 г. на
основание одобрен технически инвестиционен проект, по който в момента
се извършва строителство. Видовете строително-монтажните работи предмет
на поръчката включват: 1. По отношение на оградата: Механизиран изкоп
за ограда; Ръчен изкоп за ограда; Направа и демонтаж на кофраж за
стоманобетонната, плътна част от оградата; Доставка и монтаж геотекстил
около дренажна тръба; Обратен насип от трошено-скална маса, с
уплътняване, около ограда. 2. По отношение на сградата: Гипсова
шпакловка по стени и тавани. Предложенията в офертите следва да са
съобразени с одобрената проектна документация. Количеството на видове
дейности са съгласно КС към настоящата документация.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
У1.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 13.04.2020 дд/мм/гтгг
VI.6) Препратка към оригиналното обявление
Оригинално обявление, изпратено чрез 7

• еИойсея

ЕЗТЕБ е8епс1ег
•Друго
Потребителско влизане в ТЕБ еЗепйег: 7
Справка за 0бявления:2020-129931 7 (година и номер на документа)
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/8 055-129931
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7 13.03.2020 дд/мм/гггг
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Номер на обявлението в РОП: 965229

РАЗДЕЛ VII: ПРОМЕНИ
VII. 1) Информация за коригиране или добавяне
УИ.1.1) Причина за изменение 7
ЕЗ Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
I |Публикувани в ТЕГ) данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възлагащия
орган
УИ.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:
Да се чете:

21.04.2020 дд/мм/гггг

Час: 17:00

22.05.2020 дд/мм/гггг

Номер на раздел:
IV. 2. 7
Част от текста, която трябва да се промени:
Вместо:

Обособена позиция №:
Да се чете:

23.04.2020 дд/мм/гггг

27.05.2020 дд/мм/гггг

Час: 14:00

VII.2) Друга допълнителна информация

Час: 17:00

2

Час: 10:00

2

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.
1
2
7

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
задължителна информация, която не се публикува
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