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

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg 
интернет адрес: httD://www.aop.bg

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)
□проект
К|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 24-$^ От дата: 08.04.2020 дд/мм/гггг

I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
1.1) Наименование и адрес
Официално наименование:
Община Велико Търново

Национален регистрационен номер: 2
000133634

Пощенски адрес:
пл. Майка България №2
Град: код NUTS:
Велико Търново BG321

Пощенски код: Държава:
5000 BG

Лице за контакт:
Зорница Кънчева Началник отдел Околна 
среда

Телефон:
+359 62619503

Електронна поща: 
тор vt@abv.bg

Факс:
+395 62619231

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/786

II: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
II. 1) Процедурата е открита с:
Решение номер: 24-43 От дата: 18.03.2020 дд/мм/гггг_______________________

II.2) Референтен номер (както е посочено в оригиналното обявление, ако е 
приложимо):

II.з) Уникален номер на поръчката в РОП:
OOO73-2O2O-OO22(nnnnn-yyyy-XXXX)__________________________

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ___________________
□Член 100, ал. 1 от ЗОП
□Член юо, ал. 7, т. [...] от ЗОП
□Член 100, ал. 11 от ЗОП
□Член 100, ал. 12, т. [...] от ЗОП
□Член 179, ал. 1 от ЗОП
|§]Член 100, ал. 7, т. [...] във вр. чл. 177 от ЗОП

1
□Член юо, ал. и във вр. чл. 177 от ЗОП
~~]Член юо, ал. 12 т. [...] във вр. е чл. 177 от ЗОП

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 24-43 от дата 18.03.2020 г. на 
Кмета на Община Велико Търново. В бр. 28 от дата 24.03.2020 г. на
Държавен вестник е обнародван Закон за мерките и действията по време 
на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 
13 март 2020 г. На дата 24.03.2020 г. на официалната страница на АОП- 
https://www2.аор.bg/deistvie-na-i zvanrednite-merki-pri-vazlagane-na-ор/ 
е публикувана информация в секция „Актуални новини" относно: „Действие 
на извънредните мерки при възлагане на обществени поръчки", където се 
посочва: „Към настоящия момент се разглеждат разпоредбите на чл. 3 и 4 
от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение с 
оглед отражението им върху всички срокове за провеждане и приключване 
на обществените поръчки.". На дата 31.03.2020 г. КЗК публикува на 
официалната си страница- https://www.cpc.bg/ „Информация във връзка 
със сроковете при производствата по обжалване по глава двадесет и седма 
от Закона за обществените поръчки и глава шеста от Закона за 
концесиите, пред Комисия за защита на конкуренцията (КЗК/Комисията), в 
условията на извънредно положение" , с която посочва, че съгласно 
чл.З, т. 2 и т. 3 от Закона за мерките и действията по време на 
извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 
март 2020 г., за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното 
положение спират да текат сроковете за обжалване на решенията на 
възложителите по процедури за възлагане на обществени поръчки, както и 
на действията и бездействията на възложители, с които се препятства 
достъпът или участието на лица в процедурите по Закона за обществените 
поръчки. От дата 13.03.2020 г. до днешна дата възложителите откриват 
процедури за възлагане на обществени поръчки и същите се публикуват от 
АОП.Предвид възникналото различно тълкуване на влиянието на новите 
разпоредби върху сроковете, регламентирани в ЗОП на 2 април 2020 г. в 
Народното събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на 
Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, 
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Горните 
обстоятелства и удължаването на извънредното положение до 13 май 2020 
г. с Решение за удължаване на срока на обявеното извънредно положение 
на Народното събрание по предложение на Министерския съвет, обнародвано 
в ДВ брой 33, от дата 7.4.2020 г. изисква осигуряването на равни 
възможности на всички заинтересовани лица да подадат оферти. Горното се 
изисква от прокламираните принципи в чл. 2 от ЗОП за равнопоставеност 
и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция и публичност и 
прозрачност и предвид целените последици от откриване на процедурата, 
а именно постъпване на голям брой оферти, избор на най- изгодна оферта 
и постигане на възможно най - малък разход. Едновременно с това 
обществената поръчка няма за предмет дейности, които се извършват 
регулярно без прекъсване, за да е налице необходимост договора за 
тяхното изпълнение да бъде подновен в рамките на определени период от 
време. С оглед източника на финансиране и осигуряването на реална 
възможност на участниците да подадат оферта, срока за подаване на 
оферти се удължава.
VI.2) Процедури по обжалване

Пощенски адрес: 
бул. Витоша № 18

VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията

Град:
София

Пощенски код:
1000

Държава:
BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща:Факс:
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cpcadmin@cpc.bg |+359 29807315
Интернет адрес (URL): 
http : //wwvi. 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.4 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. 179 от ЗОП срещу решението за откриване на 
процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение 
или допълнителна информация.
VI. 3) Дата на изпращане на настоящото^дещение
Дата: 08.04.2020 дд/мм/гггг_____ __________________________

VII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
VII. 1) Трите имена: (Подпис)
инж. Даниел ____Пано^/
VII.2) Длъжност:
Кмет на Община BenHi^/^^pHoffi^J^^J—

Притурка към ОсЬАпиаленВесгИик на Европейския съюз

Инф<$рмация 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

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ (както е посочено в 
оригиналното обявление)
1.1) Наименование и адреси 1
Официално наименование:
Община Велико Търново

Национален регистрационен номер: 2
000133634

Пощенски адрес:
пл. Майка България № 2
Град: код NUTS:
Велико Търново BG321

Пощенски код: Държава:
5000 BG

Лице за контакт:
Зорница Кънчева Началник отдел Околна 
среда

Телефон:
+359 62619503

Електронна поща: 
тор vt@abv.bg

Факс:
+395 62619231

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/786

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ (както е посочено в оригиналното обявление)
П.1) Обхват на обществената поръчка
II. 1.1) Наименование:
„Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление в град 
Велико Търново"
Референтен номер: 2.

II. 1.2) Основен CPVкод: 39715200
Допълнителен CPV код: 1 2 ____
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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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11.1.3) Вид на поръчка
] Строителство^Доставки □Услуги

11.1.4) Кратко описание:
Предметният обхват на поръчката включва доставка и монтаж на 13 
артикула: топловъздушна пелетна камина 6 KW, топловъздушна пелетна 
камина 8 KW, топловъздушна пелетна камина 10 KW, топловъздушна пелетна 
камина 12 KW, пелетна камина с водна риза 12 KW, пелетна камина с водна 
риза 18 KW, пелетна камина с водна риза 25 KW, пелетен котел 25 KW, 
пелетен котел 33 KW, газов котел, газови конвектори, стоманени панелни 
радиатори 500x1200, стоманени панелни радиатори 500x1800, в количества 
и технически характеристики, посочени в Техническите спецификации.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 08.04.2020 дд/мм/гггг_______________________________________________________

VI. 6) Препратка към оригиналното обявление
Оригинално обявление, изпратено чрез 7
□eNotices
□TED eSender
□Друго______________
Потребителско влизане в TED eSender: 7______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] 7 (година и номер на документа) 
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7 дд/мм/гггг______________________

Номер на обявлението в РОП: 966275________________________________________________

РАЗДЕЛ VII: ПРОМЕНИ
VII. 1) Информация за коригиране или добавяне
VII.1.1) Причина за изменение 7
£3 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 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:
08.04.2020 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да се чете:
22.04.2020 дд/мм/гггг Час: 17:00

Номер на раздел: IV. 2.7 Обособена позиция №:2
Част от текста, която трябва да се промени:
Вместо:
10.04.2020 дд/мм/гггг Час: 11:00

Да се чете:
•23.04.2020 дд/мм/гггг Час: 11:00

VII. 2) Друга допълнителна информация 2
Настоящата обществена поръчка се финансира със средства по проект 
„Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на 
атмосферния въздух" LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR c 
финансовия принос на Програма LIFE на Европейския съюз.

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
7 задължителна информация, която не се публикува
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