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

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

Д ( J e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bq 
» интернет адрес: http://www.aop.bg 

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС) 

Ц п р о е к т 
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 Ю 

Решение номер: От дата: дд/мм/гггг 

I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

IV: ОДОБРЯВАМ 
Обявлението за изменение или за допълнителна информация 

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: 

Пощенски адрес: 

Град: Пощенски код: Държава: 

Телефон: 

Електронна поща: Факс: 

Интернет адрес (URL): 
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VI.2.2) Подаване на жалби 
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: 

VI.3) Дата на изпращане на настоящото решение 
Дата: дд/мм/гггг 

VII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

VII.l) Трите имена: (Подпис) 

VII.2) Длъжност: 

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз 

Информация и онлайн 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 първоначално предвидените 
крайни срокове или да се стартира нова процедура. 

Поръчката е в областите отбрана и сигурност Да П Н е 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: 
площад Майка България 2 

Град: код NUTS: 
Велико Търново BG321 

Пощенски код: Държава: 
5000 BG 

Лице за контакт: 
Надя Петрова, Александър Колев 

Телефон: 
+359 62619228/+359 62619229 

Електронна поща: 
тор vt@abv.bg 

Факс: 
+359 62619231 

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL): 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/ 

Адрес на профила на купувача (URL): 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/672/ 

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

II.i.i) Наименование: 
Доставка на автомобили по позиции: 

Референтен номер: 2 

II. 1.2) Основен CPV код: 3 4 1 1 0 0 0 0 

Допълнителен CPV код: 1 2 

II.1.3) Вид на поръчка 
Д Строителство ^ Д о с т а в к и Д Услуги 

II. 1.4) Кратко описание: 
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Предметът на поръчката по обособена позиция №1 включва доставка на два 
броя употребявани автомобили пикапи, с 4+1 места, дълга база и твърдо 
покривало на товарния отсек. 
Предмета на поръчката по обособена позиция №2 включва доставка на един 
брой фабрично нов автомобил. 

РАЗДЕЛ VI; ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление 
Дата: 13.06.2019 дд/мм/гггг 

VI.6) Препратка към оригиналното обявление 
Оригинално обявление, изпратено чрез 7 

• e N o t i c e s 
KITED eSender 
• Д р у г о 
Потребителско влизане в TED eSender: 7 

Справка за 0бявления:2019-27458з 7 (година и номер на документа) 
Номер на обявлението в ОВ на EC: 2019/S 112-274583 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7 10.06.2019 дд/мм/гггг 

Номер на обявлението в РОП: 915824 

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

VII.1.1) Причина за изменение 7 

ЕЗПромяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган 
• 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: 1 1 . 1 . 4 Обособена позиция №: 2 

Част от текста, която трябва да се промени: 
Вместо: 
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; Доставките 
по ОП № 9 и №10 ще бъдат възл. по 
реда на съотв. им индив. стойност 
на основ. чл.21, ал.6 ЗОП. 

Да се чете: 
Предметът на поръчката по обособена 
позиция №1 включва доставка на два 
броя употребявани автомобили 
пикапи, с 4+1 места, дълга база и 
твърдо покривало на товарния отсек. 
Предмета на поръчката по обособена 
позиция №2 включва доставка на един 
брой фабрично нов автомобил. 
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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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