
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Относно: Обществена поръчка открита с Решение РД 24-45 от 18.03.2020г. с предмет: Избор 
на изпълнител за изпълнение на Инженеринг -  проектиране, строителство и авторски надзор по 
проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции:

Обособена позиция №4: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско 
училище“ и изпратени покани за представяне на оферта с изх. № 5300-18855-1 от 18.03.2020 г. до 
"ЕНЕЛ СТРОЙ" ООД, изх. № 5300-21440-1 от 18.03.2020 г. до "МИСТРАЛ 7" ООД и изх. № 
5300-13903-1 от 18.03.2020 г. до "ТЕРА" ООД

Процедурата е открита с Решение № РД 24-45 от 18.03.2020 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 per. 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.

Във връзка с горното информираме поканените участници до които са изпратени покани за 
представяне на оферти, че Възложителя публикува съобщение в електронно обособеното досие 
на обществената поръчка, с което единствено се променят срока за подаване на оферти до 
21.05.2020г. до 17:00ч., а датата на отваряне на получените оферти на 22.05.2020г. от
14:00ч.

С уважение,

Съгласувал: 
Надя Петрова

Изготвил:
Александър Колев
Главен експерт в Дирекция ОП^
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