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с адрес за кореспонденция посочен на опаковката
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телефон: 0878 897 203, факс: 052/611 664; ел. поща: vordanov.injrenering@abv.bg,
лице за контакта: Румен Иорданов.
Участващ за обособена позиция №1 - „Възстановяване на покрив на детска градина
„Здравец“ - УПИ III, кв. 153а, гр. Велико Търново“

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 43, ал. 4 от ЗОИ

На 18.08.2020 г. на участникът са изпратени решения за класиране № РД 24112/18.08.2020 г. за обособена позиция №1 и РД 24-113/18.08.2020г. за обособена
позиция №2, по обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи на
сгради на детски градини, находящи се на територията на Община Велико
Търново, по обособени позиции: обособена позиция № 1 „Възстановяване на покрив
на детска градина „Здравец“ - УПИ III, кв. 153а, гр. Велико Търново“, обособена
позиция № 2 „Довършителни СМР и изменение по чл. 154 от ЗУТ по разширение на
съществуваща детска градина - УПИ III, кв. 153а, гр. Велико Търново“, с уникален
номер на процедурата за възлагане на обществена поръчка 00073-2020-0019 в
регистъра на АОП, Решение за одобряване на обявление за изменение или
допълнителна информация публикувано на дата 13.04.2020 г. в РОП с ID 972009,
Съобщение № 91-00-180/19.05.2020 г. за промяна на датата и часа на отваряне на
оферти,
публикувани на
профила на купувача на Община Велико Търново
ttps://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/784. Обща прогнозна стойност на
обществената поръчка по двете обособени позиции - 725333.33 лева без ДДС, чрез
куриерска пратка чрез МиБМ Експрес ООД.
На дата 28.08.2020 г. след справка в платформата на куриерската фирма за
проследяване на пратка, се установи, че пратката е върната в офис след изчерпани
опити за доставка до предходния ден, като това обстоятелство е отразено в системата на
МиБМ Експрес ООД на официалната му страница.
С оглед на гореизложеното с настоящото се оповестява, че горепосочените
решения са налични на ПрофилеГда купувача на Община Велико Търново на адрес:
https://www.veliko-tam(Afo.bpbg/profil-na-kupuvacha/784/
Решенията се считат за връчени на участника от датата на публикуване на
настоящото съобщение.
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