
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.ba, аор@аор.Ьа 
интернет адрес: http://www.aop.ba

РЕШ ЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ  
ДОПЪЛНИ ТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

П п р оек т
ЦЗ 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 2 4 - . ....... От дата: 23.06.2020 дд/мм/гггг

I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.i) 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:
Надя Петрова, Явор Иванов

Телефон:
+359 62619231

Електронна поща:
тор vt0abv.bg

Факс:
+359 62619231

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
www. veliko-r-tarnovo. bg 
Адрес на профила на купувача (URL):
https : //www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/804/

II: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ_______________
II.1) Процедурата е открита с:
Решение номер: РД 24-86 От дата: 12.06.2020 дд/мм/гггг________________________

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

II.з) Уникален номер на поръчката в РОП:
Q0073-2020-0037(nnnnn-yyyy-xxxx)_____________

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Ц^Член ю о , ал. 1 от ЗОП
□ Ч л е н  ю о , ал. 7, т. (...] от ЗОП
□ Ч л е н  ю о , ал. 11 от ЗОП
□ Ч л е н  ю о , ал. 12, т. [...] от ЗОП
□ Ч л е н  179, ал. 1 от ЗОП
□ Ч л е н  ю о , ал. 7, т. [...] във вр. чл. 177 от ЗОП
□ Ч л е н  ю о , ал. и  във вр. чл. 177 от ЗОП
□ Ч л е н  ю о , ал. 12 т. [...] във вр. с чл. 177 от ЗОП

IV: ОДОБРЯВАМ
Обявлението за изменение или за допълнителна информация

УНП: b8a4fe37-5312-4247-bb6b-b51ef25d59cb

mailto:pk@aop.ba
http://www.aop.ba
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/804/
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VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
V I.!) Допълнителна информация (когато е приложимо):

V I.2) Процедури по обжалване

V I.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:
ВС

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща:
cpcadminOcpc.bg

Факс:
+359 29807315

Интернет адрес (URL):
http://w w w.cpc.bg
VI.2.2) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно ч л . 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 чзуслЮО, ал.З от ЗОП срещу решението за откриване 
на процедурата и/или решеиието за.одобряване на обявлението за 
изменение или допълниа/елнр информация. <-
VI.з) Дата на изпращане на| нас
Дата: 23.06.2020 дд/мм/гггт

ото решение

VII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
VII. 1) Трите имена: (Подп
инж. Даниел 

----------------------------------------------//Л а —

Ilf).J1анЬ[ А -
VII.2) Длъжност:
Кмет на Община ВФЙЦ^о

Притурка,към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и ошф^н 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 първоначални предвидените 
крайни срокове или да се стартира нова процедура.

Поръчката е в областите отбрана и сигурност Да □  Не К|

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

Национален регистрационен номер: 2
000133634

Пощенски адрес:
п л . Майка България 2
Град:
Велико Търново

код NUTS:
BG321

Пощенски код:
5000

Държава:
ВС

УНП: b8a4fe37-5312-4247-bb6b-b51 eC5d59cb 2

http://www.cpc.bg
kristinad
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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Лице за контакт:
Надя Петрова, Явор Иванов

Телефон:
+359 62619231

Електронна поща: Факс:
тор vt@abv.bg +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/8 04/

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ (както е посочено в оригиналното обявление)
11.1) Обхват на обществената поръчка_______________________________________

II. 1.1) Наименование:
Доставка на автомобили по обособени позиции: 
Референтен номер: 2____________________________________

II.1.2) Основен CPV код:
Допълнителен CPV к о д :1 2

34100000

II.1.3) Вид на поръчка
П  Строителство_______ [^Доставки ~1 Услуги

II. 1.4) Кратко описание:
Обособена позиция №1: 
системи";
Обособена позиция №2: 
системи”;
Обособена позиция №3: 
рехабилитация 
Обособена позиция №4: 
Велико Търново; 
Обособена позиция №5: 
Обособена позиция №6:

Доставка на нов лек автомобил ОП „Зелени

Доставка 2 броя употребявани пикапи ОП „Зелени

Доставка на автомобил за Център за социална

Доставка на товарен бус на нуждите на Община

Доставка на автомобил за ОП „Спортни имоти"; 
Доставка на високо проходим автомобил за нуждите

на Община Велико Търново;
Обособена позиция №7 
Обособена позиция №8 
Обособена позиция №9

Доставка на лек автомобил за ЦСУ 
Специализиран бус ЦСУ 
Специализиран бус ЦСУ 

Обособена позиция №10: Товарен автомобил (камион) до 3,5 тона за 
нуждите на ОП „Зелени системи"
Обособена позиция №11: Доставка на автомобил социален патронаж
Обособена позиция №12: Доставка на автомобил за нуждите на Общинско
кабелно радио 
Обособена позиция №13;
Обособена позиция №14:
Търново.

Доставка бус за ЦСУ;
Товарен автомобил тип самосвал за Община Велико

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
V I.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 23.06.2020 дд/мм/гггг_____________________________________

VI.6) Препратка към оригиналното обявление
Оригинално обявление, изпратено чрез 7
□еМоНсеБ
ЦЗТЕБ еБепсюг
□ Д р у г о   ______
Потребителско влизане в ТЕ Б евепЦег: 7_______
Справка за обявления:2020-98з8б4 7 (година и номер на документа)
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/в 116-281380
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7 12.06.2020 дд/мм/гггг

Номер на обявлението в РОП: 983864_____________________________

УНП: b8a4fe3 7-5312-4247-bb6b-b51 ef25d59cb 3

mailto:vt@abv.bg
http://www.veliko-tarnovo.bg
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na
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РАЗДЕЛ VII: ПРОМЕНИ
VII.l) Информация за коригиране или добавяне

VII. l.i)  Причина за изменение 7
53 Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
П  Публикувани в TED данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възлагащия 

орган

VH.1.2) Текст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния 
раздел и номер на параграф в оригиналното обявление)
Номер на раздел: 11 . 2 . 4 Обособена позиция №: 2 3 
Част от текста, която трябва да се промени:
характеристики на автомобила
Вместо:
Двигател: Дизелов;
Мощност мин. 90 к.с.;
Пробег до 50 км. ;
Капацитет на резервоара - мин. 50 
л .
Задвижване - 4 x 4 ,  Ръчно включване 
на системата 4 x 4 -  механично, 
чрез отделен лост;
Брой врати - мин. 4;
Брой места - 6 + 1 ;
Европейска екологична норма - мин. 
Euro 5;
Спирачна система - ABS;
Електронна система за подпомагане 
при екстремно спиране;
Цвят - Бял;
Скоростна кутия - механична;
Ел . стъкла -  да (минимум предни); 
Предпазни колани -  Два предни и три 
задни триточкови предпазни колани'; 
Климатик -  да;
Фарове за мъгла - да;
Стерео уредба -  да, Радио, mp3 
прослушване USB вход/изход; 
Ръководство за употреба -  да; 
Наличие на сервизна книжка - да; 
Теглич -  да;
Товарно отделение - Открито с 
твърдо покривало хардтоп. Дълга 
база . ;
Заключване - дистанционно централно 
заключване;
Тапицерия - текстилна.
Година на производство - след 
01.01.2018 г.

Да се чете:
Двигател: Дизелов;
Мощност мин. 90 к.с.;
Пробег до 50 км.;
Капацитет на резервоара - мин. 50 
л .
Брой врати - мин. 4;
Брой,места - 6 + 1 ;
Европейска екологична норма - мин. 
Euro 5;
Спирачна система - ABS;
Електронна система за подпомагане 
при екстремно спиране;
Цвят - Бял;
Скоростна кутия - механична;
Ел. стъкла - да (минимум предни); 
Предпазни колани - Два предни и три 
задни триточкови предпазни колани; 
Климатик - да;
Фарове за мъгла - да;
Стерео уредба - да, Радио, mp3 
прослушване USB вход/изход; 
Ръководство за употреба - да; 
Наличие на сервизна книжка - да; 
Заключване - дистанционно централно 
заключване;
Тапицерия - текстилна.
Година на производство - след 
01.01.2018 г.

Номер на раздел: 11 . 2.4 Обособена позиция № : 2 5 
Част от текста, която трябва да се промени:
характеристики на автомобила
Вместо:
Двигател: Бензин;
Мощност от 100 к.с. до 150 к.с.; 
Пробег до 10 км.;
Категория миниван;
Капацитет на резервоара - мин. 50 
л .
Задвижване - 4 x 4 ,  Ръчно включване 
на системата 4 x 4 -  механично, 
чрез отделен лост;

Да се чете:
Двигател: Бензин;
Мощност от 100 к.с. до 150 к.с.; 
Пробег до 10 км.;
Категория миниван;
Капацитет на резервоара - мин. 50 
л .
Брой врати - мин. 4, минимум една 
плъзгаща странична;
Брой места - 4 + 1 с възможност за

УНП: b8a4fe37-5312-4247-bb6b-b51 ef25d59cb 4
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Брой врати - мин. 4, минимум една 
плъзгаща странична;
Брой места - 4.+ 1 с възможност за 
демонтаж на втория ред седалки и 
приобщаване на заеманото от тях 
пространство към багажното 
отделение;
Европейска екологична норма - мин. 
Euro 6; v 
Спирачна система - ABS;
Системи за подпомагане на водача 
при управление траекторията на 
движение на автомобила - електронна 
програма за стабилизиране (ESP или 
еквивалент), система а контрол на 
задвижването - ASR, TCS или 
еквивалент, асистент при потегляне 
по наклон;
Въздушни възглавници - мин. 4 броя; 
Скоростна кутия - механична - 5 
скоростив;
Ел. стъкла - да (минимум предни); 
Климатик - да;
Фарове за мъгла - да;
Стерео уредба - да, радио с дисплей 
и USB вход/изход;
Наличие на сервизна книжка, 
инструкция за експлоатация, условия

демонтаж на втория ред седалки и 
приобщаване на заеманото от тях 
пространство към багажното 
отделение;
Европейска екологична норма - мин. 
Euro 6;
Сензор за паркиране - да (минимум 
заден)
Спирачна.система - ABS;
Системи за подпомагане на водача 
при управление траекторията на 
движение на автомобила - електронна 
програма за стабилизиране (ESP или 
еквивалент), система а контрол на 
задвижването - ASR, TCS или 
еквивалент, асистент при потегляне 
по наклон;
Въздушни възглавници - мин. 4 броя; 
Скоростна кутия - механична - 5 
скоростив;
Е л . стъкла - да (минимум предни); 
Климатик - да;
Фарове за мъгла - да;
Стерео уредба - да, радио с дисплей 
и USB вход/изход;
Наличие на сервизна книжка, 
инструкция за експлоатация, условия

Номер на раздел: 11.2.4 Обособена позиция № :2 6 
Част от текста, която трябва да се промени:
характеристики на автомобила
Вместо:
Двигател: Бензин;
Мощност мин 80 к.с.;
Пробег до 10 км. ;
Капацитет на резервоара - мин. 60 
л .
Брой врати - мин. 5;
Брой места - 4 + 1 ;
Европейска екологична норма - мин. 
Euro 6;
Спирачна система - ABS;
Скоростна кутия - механична;
Система на задвижване 4x4;
Окачване - подсилено;
Ел. Стъкла - да (минимум предни); 
Климатик - да;
Стерео уредба - да, минимум 
радиоподготовка и аудиоплеър; 
Наличие на сервизна книжка, 
инструкция за експлоатация, условия 
за ползване - да;
Старт-стоп система на двигателя - 
да;
Спирачки - предни и задни дискови 
спирачки;
Сензор за паркиране - минимум 
заден;
Заключване -  Алармена система с 
централно заключване;
Фарове за мъгла -  да;

Да се чете:
Двигател: Бензин;
Мощност мин 80 к.с.;
Пробег до 10 км. ;
Капацитет на резервоара - мин. 60 
л .
Брой врати -  мин. 5;
Брой места - 4 + 1 ;
Европейска екологична норма -  мин. 
Euro 6;
Спирачна система -  ABS;
Скоростна кутия -  механична;
Система на задвижване 4x4;
Окачване -  подсилено;
Ел. стъкла -  да (минимум предни) ; 
Климатик -  да;
Стерео уредба - да, минимум 
радиоподготовка и аудиоплеър; 
Наличие на сервизна книжка, 
инструкция за експлоатация, условия 
за ползване -  да;
Заключване -  Алармена система с 
централно заключване;
Фарове за мъгла -  да;
Подгряване на предни седалки -  да; 
Подлакътници - минимум преден; 
Година на производство - след 
01.01.2018 г.

УНП: b8a4fe37-5312-4247-bb6b-b51 ef25d59cb 5
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Подгряване на предни седалки - да; 
Подлакътници - минимум преден; 
Година на производство -  след 
01.01.2018 г.
Номер на раздел; 11.2.6 
Част от текста, която трябва да се промени;
прогнозна стойност

Обособена позиция №: 2 8

Вместо: Да се чете:
64166.67 лв. 64583.33 лв.
Номер на раздел: 11 . 2.6 
Част от текста, която трябва да се промени:
прогнозна стойност

Обособена позиция №: 2 9

Вместо: Да се чете:
64166.67 лв. 64583.33 л в .
Номер на раздел: IV. 2 . 2 
Част от текста, която трябва да се промени:

Обособена позиция №: 2

крайна дата за получаване на оферти
Вместо: Да се чете:
20.07.2020 дд/мм/гггг Час: 17:00 03.08.2020 дд/мм/гггг Час: 17 : 00
Номер на раздел: IV. 2. 7 Обособена позиция № :2
Част от текста, която трябва да се промени: 1
дата на отваряне на ценовите оферти
Вместо: Да се чете:
22.07.2020 дд/мм/гггг Час: 14:00 05.08.2020 дд/мм/гггг Час: 14 : 00
Номер на раздел: 11.1.5 
Част от текста, която трябва да се промени:
обща прогнозна стойност

Обособена позиция № :2

Вместо: Да се чете:
393555.34 лв. 394388,67
VII. 2) Друга допълнителна информация 2

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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