
Па|ИИЛаюа7ЩИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ 3 ОТ ЗОП (версия б) 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

Д ( J J^J e-mail: pkOaop.ba , aopPaop.bg 
цк интернет адрес: 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП 

^Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 

Номер на обявата: ОБ-6 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 02/04/2020 
дд/мм/гггг 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ 
Деловодна информация 
Партида на възложителя: 00073 
Поделение: / •-> 
Изходящ номер: 12-161- 1.ь^? от дата 14/04/2020 
Коментар на възложителя: 

РАЗДЕЛ I; ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
I.i) Наименование и адрес 
Официално наименование: 
Община Велико Търново 

Национален регистрационен номер: 
000133634 

Пощенски адрес: 
пл. Майка България №2 
Град: код NUTS: 
Велико Търново BG321 

Пощенски код: Държава: 
5000 BG 

Лице за контакт: 
Жоро Ковачев, Борислав Стоянов, Надя 
Петрова, Николина Ангелова 

Телефон: 
062619 209; 062619 228; 
062619 231 

Електронна поща: 
тор vt@abv.bg 

Факс: 
062619 231 

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL): 
https://www.veliko-tarnovo.bg/ 
Адрес на профила на купувача (URL): 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/7 94 

РАЗДЕЛ II 
Обект на поръчката 

П Строителство • Д о с т а в к и ^Услуги 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС) 
Т О О О Г) гз 

Предмет на поръчката O J J , J J 

Предмет на поръчката: Наем на превозни средства за нуждите на Дирекция 
„Социални дейности и здравеопазване", Център за социални услуги в 
Община Велико Търново по изпълнение на дейности по проекти, по 
обособени позиции: 
Позиция № 1: „Наем на лек автомобил за нуждите на Проект „Кризисен 
център за лица „Търновград" с per. № BG05M90P001-2.029-0003-С01 по 
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд". 
Позиция № 2: „Наем на лек автомобил за нуждите на Проект „Патронажна 
грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново" -
Компонент 3, Процедура BG05M90P001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания - Компонент 3", финансирана от Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд". 
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 

Осн. код Доп. код (когато е приложимо) 

yOCIt>8HPe«MfeT9649-e'J 1590С7В80 34ИОООО 

mailto:vt@abv.bg
https://www.veliko-tarnovo.bg/
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/7


Па|ИНЛа11ХГЩИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ 3 ОТ ЗОП (версия 6) 

РАЗДЕЛ III 
Срок за получаване на офертите 
Дата: 21/04/2020 дд/мм/гггг Час: 17:00 

РАЗДЕЛ IV 
Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Д а К Н е П 
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: 
По позиция № 1: Проект „Кризисен център за лица „Търновград" с per. № 
BG05M90P001-2.029-0003-С01 по оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейски социален фонд. 
По позиция № 2: Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания в Община Велико Търново" - Компонент 3, Процедура 
BG05M90P001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания - Компонент 3", финансирана от Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд". 

РАЗДЕЛ V 
Друга информация (по преценка на възложителя) 
1. Изискванията към офертите, необходимите документи и условия за 
подготовката им, са подробно разписани в обявата за обществена поръчка 
и одобрените от Възложителя образци, публично оповестени и достъпни на 
профила на купувача на Възложителя на адрес: https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/7 94 
2. Оферти за участие в обществената поръчка, изготвени съгласно 
образците и изискванията на възложителя, могат да се представят в 
„Център за услуги и информация на граждани", в сградата на Община 
Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България" №2, 
всеки работен ден между 8:30 ч. и 17:00 ч. 
3. На основание чл.18 8, ал.2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти се 
удължава до 17:00 часа на 21.04.2020 г. Отварянето на офертите ще се 
извърши на 22.04.2020 г. от 11:00 часа в сградата на Община Велико 
Търново. 
С изключение на крайния срок за получаване на оферти и датата на 
тяхното отваряне, всички първоначално поставени условия и изисквания 
остават непроменени. 
Дата на изпращане на настоящата информация 

Дата: 14/04/2020 дд/мм/гггг 

УНП: d5483872-6fOO-416е-9649-е91590с7Я80 2 


