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До:
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
Оmносно: обявенq поd JФ 90590б] в Дzенцuяmа за обtцесmвенu поръчкu, обulесmвена поръчка
по чл.20, ап.3, m.2 оm Закона за обulесmвенumе поръчкu /ЗОП/, с преdмеm: ,,Израбоmване на
по]иоulнu пцанове, lLцанове на новообразуванumе шмоmu u реZuсmрu на ll'иоmumе къ.м mях, в
zрафuчен u цuфров Bud, на земlt, преdосmавенu за ползване на ераuсdанu въз основа на
акmовеmL посоченu в ý 4 оm ПЗР на ЗСПЗЗ, какmо слеdва: лL|иоm с udенmuфuкаmор
б576б.39,13 /КЕ 88 по КВС/, .u. ,,Сmъlспен-I ", с шоu4 оm ]0,083 dKa., lL\lomu с udенmuфuкаmорu
б57бб.56.45 /КЕ ]55 по КВС/, с лLпоtц оm 30.234 dKa.; 657бб.5б.44 /КЕ ]56 по КВС/, с лLпоIц оm
3.599 dка.; 65766.5б.43 /КЕ 157 по КВС/, с лLцоlц оm 5.582 dка., всuчкu нахоdяtцu се в,|4,
,,Ка|utцеmо" tt tlMom с udенmuфuкаmор 657бб.52.1 /КЕ l44 по КВС/, "u. ,,.Щрачево бърdо -I", с
пцоu4 оm 53.234 dKa., всuчкu в зе"млutцеmо на zраd Свutцов, обласm Be:tuKo Търново"

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Съобщаваме Ви, че тъй като до изтичане на крайния срок, а именно до 17.30 часа на
01.12.20lбг. в Областна администрация - Велико Търново са постъпили по-мilлко от З оферти,
то на основание чл.188, ал.2 от ЗОП се удължава срока за подаване на оферти по
обявената обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.187 от ЗОП, с
предмет ,,Изработване на помощни планове, планове на новообразраните имоти и регистри на
имотите към тях, в графичен и цифров вид, на земи, предоставени за ползване на грiDкдани въз
основа на актовете, посочени в ý 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както следва: имот с идентификатор
65766.З9.13 /кЕ 88 по КВС/, м. ,.Стъклен-l'о, с площ от l0.083 дка., имоти с идентификатори
65766.56.45 /кЕ l55 по кВС/, с площ от 30.234 дка.; 65766.56.44 /кЕ l56 по КВС/, с площ от
З.599 дка.;65766.56.4З /КЕ 157 по КВС/, с площ от 5.582 дка., всички находящи се в м.
,.Калището" и имот с идентификатор 65766.52,1 /КЕ |44 по кВС/, м. ,flрачево бърло -l", с
площ от 5З.2З4 дка., всички в землището на град Свищов, област Велико Търново".
КраЙният срок за подаване на оферти се удължава до 17.30 часа на 05.12.2016г.
Уведомявам Ви, че отварянето на получените оферти ще се извьрши на 06.12.201бг.
от 11.00 часа в сградата на Областна а.щ,lинистрация - Велико Търново, находяща се в гр.
Велико Търново, пл. ..Ifентър" J\Ъ 2, стая 3l8.
При отваряне на офертите могат да присъстват кандидатите или техни упълномощени
Представители. Управителите иlили собствениците на кандидатите, имащи право да ги
представляват съгласно съдебната регистрация ще следва да се легитимират с представяне на
док},]\{ент за самоличност, а упълномощените представители ще следва да се легитимират с
пълномощно. копие от което ще следва да предоставят на комисията.
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