
ОВЩ1 ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ЩШ пй.чШа Бш1ггфо^**№2, :5000 Велтако Търново , % J 

в 062 /^19304 , факс: 062 /627 997 
щ mavorvtovt.bia-bo.com 

До всички заинтересовани лица 

VELIKO TURNOVO MUNICIPALITY 
е 2, Maika Bulgaria Sq„ 5000 VelikoTurnovo, BULGARIA 
® + 3 5 9 6 2 619 304, fax+359 62 627 997 
@ mayorvt@vt.bia-bg.com 

СЪОБЩЕНИЕ 
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 

Във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР по проект 
„Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново" по 
Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна 
програма „Региони в растеж" 2014-2020", по обособени позиции: 

Обособена позииия № 1 - Упражняване на авторски надзор на дейности по 
извършване на СМР на обекти: Обект 1: Реконструкция и модернизация на ДГ „Ален 
мак"; Обект 2: Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода"; Обект 3: 
Реконструкция на СУ „ Владимир Комаров ". 

Обособена позииия № 2 — Упражняване на авторски надзор на дейности по 
извършване на СМР на обекти: Обект 5: Реконструкция и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност на ДГ „Пролет", открита с Решение № РД 24-112 от 12.12.2017 г. 
на Кмета на Община Велико Търново и с уникален номер в Регистъра на обществените 
поръчки 00073-2017-0059, обявявам: 

1. Отваряне и оповестяване на ценовите предложения ще се извърши на дата 
11.07.2018 г. в заседателна зала в сградата на Община Велико Търново на адрес: гр. 
Велико Търново, пл. „Майка България" № 2, както следва: 

- с участника „Астеди" ЕООД, гр. Велико Търново от 09:00 часа. 
- с участника ЕТ „Вариант-Р-Румяна Бузева", гр. Велико Търново от 09:40 

часа. 
2. На отварянето на ценовите предложения могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 
средствата за масово осведомяване. 

С уважение, 
ЗОРНИЦА КЪНЧЕВА % 
Началник отдел „ ОколнМррбсг" в Дирещия „ Строителство 
и устройство на терир^^^тт^^тСкбщина Велико Търново 

Intertek 

ISO 9001:2008 Сертификат N Q030304 
ISO 14001:2004 Сертификат N 23285 
ISO 27001:2005 Сертификат N 23285 

Община - п р и я т е л н а детето 
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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




