
До всички заинтересовани ли ца

Ш  ОБЩИНА В.ТЪРНОВО 
пощ. код 5000

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

СЪОБЩЕНИЕ 
по чл. 57, ал.З от ППЗОП

по обществена поръчка с предмет: „Разработване на стратегически документи на 
Община Велико Търново в две обособени позиции:
Обособена позиция №1. „Извършване на последващата оценка на Общински план за 
развитие (ОПР) 2014 -  2020г. на Община Велико Търново и подпомагане изготвянето 
на финален доклад -  отчет за изпълнението на Интегриран план за градско 
възстановяване и развитие (ИПГВР) 2014 -  2020 г. на Община Велико Търново.“, с 
прогнозна стойност на обособена позиция № 1- 73500 лева без ДДС.
Обособена позиция №2. „Разработване на План за интегрирано развитие на Община 
Велико Търново за периода 2021 -  2027 г. и хармонизиране на План за устойчива 
градска мобилност (ПУГМ) на град Велико Търново към новите изисквания за 
стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие.“, с прогнозна 
стойност на обособена позиция № 2 -283000 лева без ДДС и с уникален номер на 
процедурата в регистъра на АОП 00073-2020-0025, с публикувано обявление на дата 
27.04.2020 с ID 973810 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана 
на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko- 
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/793. с обща прогнозна стойност на поръчката 356 500 
лева без ДДС.

На основание чл. 57, ал.З от Правилник за прилагане на Закона за обществени 
поръчки, Комисията обявява, че:

Отварянето на ценовите предложения ще се извършва на дата 12.08.2020 г. в 
14:00 часа в заседателна зала в административната сграда на Община Велико Търново на 
адрес град Велико Търново, пл. „Майка България” № 2. На отварянето могат да 
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 
представители на средствата за масово осведомяване.
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