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ДО ВСИЧКИ ТА И НТЕ РЕ СО В А НИ ЛИЦА 

СЪОБЩЕНИЕ 
По чл. 53 от ППЗОП 

По обществена поръчка с предмет: 
Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс 

от социални услуги за деца" по позиции: 
Обособена позиция №1: Доставка на мебели и обзавеждане ; Обособена позиция 
№2: Доставка на бяла и черна техника ; Обособена позиция №3: Доставка на 
компютри (настолни и преносими), периферия и оборудване ; Обособена позиция 
№4: Доставка на кухненска посуда , запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП 
Обособена позиция №5: Доставка на домашни потреби ; Обособена позиция №6: 
Доставка на инвентар за поддържане на дворни площи; Обособена позиция №7: 
Доставка на специализиран модул за сензорна градина; Обособена позиция №8: 
Доставка на постелъчен инвентар , запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП 
Обособена позиция №9: Доставка на специализирано оборудване за деца с тежки 
множествени увреждания; Обособена позиция №10: Доставка на дидактически 
материали, Открита с Решение № 24-65 ОТ 09.07.2018 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, изменена с Решение № РД24-73 от 20.07.2018г., с уникален номер 00073-
2018-0029 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 12.07.2018 г. с ID 
856321 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на 
купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.b^/b^/profil-na-
kupuvacha/604/. 

На основание чл. 53 от Правилник за прилагане на Закона за обществени 
поръчки ППЗОП, Ви уведомявам, че датата на отварянето на офертите на участниците 
се променя. 

Отварянето на офертите, постъпили в срок до 17:00 ч. на дата 24.08.2018 г. 
за посочената обществена поръчка, ще се извърши на дата: 04.09.2018 г. от 14:00 
ч., вместо на дата: 28.08.2018 г. от 14:00 ч. 

С публикуване на настоящото съобщение на профила на купувача на Община 
Велико Търново https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/604/, се считат за 
уведомени всички участници в обществената поръчка. 

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

С уважение, ^ 
ЗА КМЕТ: ПРОФ. ГЕОРГИ К А М А Р А Ш Е В ^ ! 

ЗАМЕСТНИК КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО 
НА ТЕРИТОРИЯТА" В ОБЩИНА ВЕЛИКО Т Ъ Р Н ( р $ ^ 

(Съгласно Заповед РД 22-1433/21.08.2018г. на Кмета на,ОбщинаВелико Търново) 

Този документ е създаден в рамките на проект „ Изграждане на комплекс от социални услуги за деца " по Приоритетна ос 5 
„Регионална социална инфраструктура" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, които се осъществява с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 
орган на ОПРР 2014-2020 г. 

https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/604/
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Text Box
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.


