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ЗАИНТЕРЕСОВЛНИТЕ JIИЦА
Оmносно: обявена поd Ng 90б8б2З в Аzенцuяmа за обtцесmвенu поръчкu, обulесmвена поръчка
по ч:t.20, az,3, tп.2 оm Закона за обuрсmвенumе поръчкu /ЗОП/, с преdмеm: ,,Израбоmване на
по.|!оu|нu пlанове, планове на новообразуванumе Lvomu u ре?uсlпрu на lLt'|олпumе къ-u mях, в
zрафuчен u цuфров Bud, на земu, преdосmавенu за по-,lзване на zpaacdaHu въз основа на
акmовеmе. посоченu в ý 1оп ПЗР на ЗСПЗЗ. какпо c.zedBa: uvоm с udенпuфuкаtпор 65766.50,6
/КЕ Jф 30133/ в.uесmносm .,.Щрачево бърdо 3-1". с плоuу 65.181 dKa.: uuоп с udенmuфuкапор
б576б.55.6 /КЕ Ns 30152/ в .uеспносm .,Ocmpu.tlozulu 2-3". с плоtц б3,751 dKa,: uvоm с
udенпuфuкаmор 65766.2б.1 /КЕ Ng 30019/ в .uесmносm .,Лю.lяцumе l ", с пlоup 69.807 dKa. u
u|lоп с udенtпuфuкаtпор б57бб.22.1 /КЕ Np 30039/ в .vесmносm ,,BoeBodcKa чеuluа", с п7оlц
81.079 dKa., всuчкu в зе.u:lulцепо на zpad Свutцов, обзасm Be.luKo Търново".

УВАЖЛЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Съобщаваме Ви. че тъй като до изтичане на крайния срок, а именно до 17.30 часа на
03.10.2017г. в Областна администрация - Велико Търново са постъпили по-малко от 3 оферти.
то на оспование чл.188, ал.2 от ЗОП се удълrrсдва срока за подаване на оферти по
обявепата обществепа поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда Ha.r,r.l87 от ЗОП. с
предмет ..Изработване на помощни планове. планове на новообразрtlните имоти и регистри на
имотите кьм тях. в графичен и цифров вид. на земи, предоставени за ползване на гракдани въз
основа на актовете, посочеЕи в ý 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, какго следва: имот с идентификатор
65766.50.6 /КЕ J$ З0l3З/ в местност .Драчево бърло 3-4". с площ 65.48l дка.: имот с
идентификатор 65766.55.6 кЕ ]llb 30l52/ в местност ..остри моги.lш.t 2-3". с плоц 63.75l дка.;
имот с идентификатор 65766.26.4 /КЕ М 30049/ в местност .Лю:rяците 1". с плоц 69.807 дка. и
имот с идентификатор 65766.22.4 /КЕ Ns 30039/ в местност .Зоеводска чешма". с площ 81.079
дка.. всички в землищеm на гра.ш Свищов. област Велико Търново''.
Крайпият срок за подававе па офертп се удьJlrкава до 17.30 часа па 09.10.2017г.
Уведомявам Ви. че отварянето на поJIученrrге офертп ще се пзвърши па 11.10.2017г.
от 11.00 часа в сградата на Областна адI\rинистация - Велико Търново. находJIща се в гр.
Велико Търново. пл. ,.I_{eHTbp" }Ф 2. стая 31 8.
При отваряне на офертите могат да присъстват кандидатите или техни }пълномощени
представители. Управите,шлте и/и.lш собствениците на кандидатите. имащи право да ги
представляват съгласно съдебната регистрация ще следва да се легитимират с представяне на
док}шент за самоличност. а !пълвомоцените представители ще следва да се легитимират с
пълномощно. копие от което ще c-,IeJBa Ja предоставят на комисията.
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