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л. 3 от ППЗОП

по обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на СМР по
изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната 
инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски 
транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции:
Обособена позиция №1: Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“;
Обособена позиция №2: Изграждане на информационни табла на спирки на 
обществения градски транспорт;

Обособена позиция №3: Модернизация на светофарни уредби на 4 
кръстовища; Строителството по обособена позиция №2 и обособена позиция 
№3 се възлагат по реда на съответната им индивидуална стойност на 
основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява. Стойността 
на позициите не надхвърля 1 000 000,00 лв. и стойността, и възложена по този 
начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. Във връзка с 
гореизложеното, Възложителят ще възложи строителството по обособена 
позиция №  2 и №3 на основание чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП съобразно реда 
валиден за индивидуалната им стойност.. Откритата процедура е е публикувано 
Обявление за поръчка с ID 954893 на дата 20.01.2020г., е уникален номер в РОП: 
00073-2020-0002, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https ://www.veliko-tamovo ,b ц/b g/profil-na-kupuvacha/767/

На основание чл. 57, ал.З от ППЗОП, Комисията обявява, че:

Отваряне на ценовите оферти ще се извърши на дата 01.04.2020г. от 10:00 часа 
в заседателна зала в сградата на Община Велико Търново.

На заседанието могат да присъства участника в процедурата или негови 
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване.

С уважение,

инж.Динко Кечев -  Директор Дирекция
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