
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

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-..дг............... От дата: 23.06.2020 дц/мм/гггг

I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

А О П

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 vt@abv.bg

Факс:
+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/808/

II: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
II.1) Процедурата е открита с:
Решение номер: РД 24-80 От дата: 09.06.2020 дц/мм/гггг______________________

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

II.3) Уникален номер на поръчката в РОП:
Q0073-2020-0033(nnnnn-yyyy-xxxx)__________

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Е£|Член ю о, ал. 1 от ЗОП
□ Ч л ен  ю о, ал. 7, т. [...] от ЗОП
□ Ч л е н  ю о, ал. и  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 ен  ю о, ал. и  във вр. чл. 177 от ЗОП
П Ч лен ю о, ал. 12 т. [...] във вр. с чл. 177 от ЗОП

IV: ОДОБРЯВАМ
Обявлението за изменение или за допълнителна информация

УНП: 67e901a7-0805-460a-9df5-33caa493aec6

mailto:pk@aop.ba
http://www.aop.ba
mailto:vt@abv.bg
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/808/


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

VI; ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.l) Допълнителна информация (когато е приложимо):

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: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin0cpc.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.срс.bg
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 ил. 100, ал.З от ЗОП срещу решението за откриване
на процедурата и/или /решението за одобряване на обявлението за
изменение или допълнителна информация.
VI.з) Дата на изпращане ца настоящото решение
Дата: 23.06.2020 дд/мм/гггг

VII; ВЪЗЛОЖИТЕЛ
VII. 1) Трите имена: (Подп^йс^
инж. Даниел __________  )_
VII.2) Длъжност:
Кмет на Община >_________________

Притурка'към Официален вестник на Европейския съюз

Инфор^ция.до^ацнзфбрмуляри: 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 П  Не ЕЗ

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:
пл. Майка България 2
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Велико Търново BG321 5000 BG

й й 
й й

й й

УНП: 67e901a7-0805*460a*9df5-33caa493aec6

http://www.%d1%81%d1%80%d1%81.bg
http://simap.ted.europa.eu
kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679



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

Лице за контакт: Телефон:
Надя Петрова, Явор Иванов +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/808/

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ (както е посочено в оригиналното обявление) 
II. 1) Обхват на обществената поръчка______________________________________

11.1.1) Наименование:
„Разширение на подземна телекомуникационна мрежа на територията на 
Община Велико Търново"
Референтен номер: 2________________________________________________________________

11.1.2) Основен C PV код: 45314000
Допълнителен CPV код: 1 2 ____

11.1.3) Вид на поръчка
^Строителство_______ [~]Доставки___________ [~~|Услуги_________________________________

11.1.4) Кратко описание:
Изпълнение на строително-монтажни работи съгласно одобрен инвестиционен 
проект, в това число:
• доставка на необходимите материали и оборудване;
• строително - монтажни работи;
• изработване на изпълнителна и екзекутивна документации;
• дейности по време на гаранционен период за отстраняване на 
констатирани дефекти, съгласно българското законодателство.
Целта е разширение на подземната тръбна съобщителна мрежа на 
територията на гр. Велико Търново, чрез максимално използване на 
съществуващата подземна техническа инфраструктура.
В тази връзка, проекта обхваща следните дейности:
• изграждането на подземна тръбна съобщителна мрежа на Община Велико 
Търново.
• ще бъдат положени HDPE ф40 за обектите
• ще бъдат изградени касетъчни шахти - с 1 капак.
• Ще бъдат полагани различни видове кабелни инсталации 
Всички дейности са в областта на ниското строителство.
Дейностите по тази поръчка ще бъдат изпълнявани на етапи, за които 
изпълнителят ще получава възлагателно писмо.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ______________________
VI.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

QeNotices
I^TED eSender
□ Д Р У го ______________
Потребителско влизане в TED eSender: 7_______
Справка за обявления:2020-981715 7 (година и номер на документа)
Номер на обявлението в ОВ на EC: 2020/S 113-273196
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7 09.06.2020 дд/мм/гггг_______________________

Номер на обявлението в РОП: 981715____________________________________________________

УНП: 67e901a7-0805-460a-9dß-33caa493aec6

mailto:vt@abv.bg
http://www.veliko-tarnovo.bg
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na


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

РАЗДЕЛ VII: ПРОМЕНИ
VII. l) Информация за коригиране или добавяне______________________________

VII.l.i) Причина за изменение 7
£ 3  Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
Г~ 1  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:
срок за получаване на оферти
Вместо:
15.07.2020 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да се чете:
27.07.2020 дд/мм/гггг Час: 17:00

Номер на раздел: IV. 2 . 7 Обособена позиция №: 2 
Част от текста, която трябва да се промени:
дата на отваряне на офертите
Вместо:
17.07.2020 дд/мм/гггг Час: 11:00

Да се чете:
29.07.2020 дд/мм/гггг Час: 11:00

VII. 2) Друга допълнителна информация 2
Удължаването е свързано с публикуване на проект на договор в Профила на 
купувача.

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

УНП: 67е901 a7-0805-460a-9df5-33caa493aec6




