
 

Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за 
участие на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – 

зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособени 

позиции.”, с уникален номер 00073-2014-0020 в регистъра на АОП и публикувано 

обявление от дата 07.05.2014 г.  с  ID 602229  в Регистъра на обществените поръчки   на 
АОП. 

 

 

Участник Дата  Освобождаване/Задържа

не на гаранцията за 

участие 

(посочва се една от 

двете опции) 

Основание 

„НСК София” 

ЕООД. 

Обособена позиция 3 

„Парк „Бузлуджа” – 

Реконструкция на 
алейна мрежа  и 

изграждане на 
поливна система” 

 

…….. Участникът е класиран на 
второ място. Гаранцията 
за участие ще 
бъде освободена след 

сключване на договор с 
определения за 
изпълнител за Обособена 
позиция 3-та. 

чл. 62, ал.1, т.2 от 
ЗОП 

„Водстрой ВТ” АД. 

Обособена позиции 

5 „Изграждане на 
баскетболно игрище 
и площадка за 
скейтборд на ул. 

„Илия Янкулов” гр. 

Велико Търново” 

 

18.02.2015г. Освободена чл. 62, ал.1, т.2 от 
ЗОП 

ОБЕДИНЕНИЕ 

„СТАРС ИНВЕСТ. 

Обособена позиция 
4:”Благоустрояване 
на междублоковото 

пространство в кв. 
Бузлуджа, кв.353-І, 
кв. 636-І, кв.637-V, 

VІ, VІІ.” 

11.02.2015г. Освободена чл. 62, ал.1, т.2 от 
ЗОП 

„ИНФРАСТРУКТУР
НА КОМПАНИЯ” 

АД. Обособена 
позиция 
4:”Благоустрояване 
на междублоковото 

Неприложимо Не е представена 
гаранция за участие на 
етап участие в процедура 

Неприложимо 



 

 

 

пространство в кв. 
Бузлуджа, кв.353-І, 
кв. 636-І, кв.637-V, 

VІ, VІІ” 

 

„ВТ Инженеринг” 

ООД, Обособена 
позиция 1. 

„Благоустрояване на 
парково 

пространство на 
ДКС „Васил 

Левски”. 

 

18.02.2015г. Освободена чл. 62, ал.1, т.2 от 
ЗОП 

„Инфраинженеринг-
ДБ” ЕООД, 

Обособена позиция 
2. „Парк „Никола 
Габровски”-

реконструкция на 
детска площадка, 
изграждане ограда и 

поливна система, 
ремонт на 
съществуваща 
тоалетна с външно 

ВиК”. 

 

 Ще бъде освободена след 

сключване на договор с 
„Инфраинженеринг-ДБ” 

ЕООД 

чл. 62, ал.1, т.2 от 
ЗОП 

„ДЕКОСТРОЙ” 

ООД.Обособена 
позиция №3 „Парк 

„Бузлуджа” – 

Реконструкция на 
алейна мрежа  и 

изграждане на 
поливна система”. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Ще бъде освободена след 

сключване на договор с 
„ДЕКОСТРОЙ” ООД 

чл. 62, ал.1, т.2 от 
ЗОП 


