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ПОКАНА 

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ, ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ 

КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЗОП 

 

Община Сърница  е подготвила проектно предложение „Ремонтно-възстановителни работи на 

зала, намираща се в УПИ II – 399 – Младежки дом и обществени услуги, кв.47 по плана на гр. 

Сърница, Община Сърница” по Процедура чрез подбор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ - BG06RDNP001-19.228 - подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", 

Приоритетна ос: Мярка 19 – Водено от общностите местно развитие, Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020, съгласно условията на процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

19.228. 

Съгласно  изискванията посочени в т.14 на Условия за кандидатстване по Процедура чрез подбор 

№ BG06RDNP001-19.228 – “Местна инициативна група Високи Западни Родопи - Борино - Доспат 

- Сърница“ - подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура", кандидатът Община Сърница следва да 

представи три съпоставими независими оферти  за инвестициите в обхвата на проекта, за които не 

са определени референтни цени. В качеството си на възложител по ЗОП, Община Сърница ще 

определи стойността на разходите по проекта, за които няма определени референтни цени,   чрез 

прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно чл.44 от ЗОП. 

Във връзка с гореизложеното, Община Сърница отправя настоящата покана с оглед определяне 

ценовите параметри на част от инвестициите в обхвата на проектното предложение. 

В случай, че проявявате интерес, представената от Вас оферта трябва да съдържа следните 

задължителни реквизити: 

1.Наименование и адрес на оферента; 

2.Срок на валидност на офертата; 
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3.Дата на издаване на офертата; 

4.Подпис и печат на оферента; 

5 Техническо предложение - сметка по образец към поканата; 

6. Индикативна ценова оферта в левове с посочен ДДС.  

 

Офертите се представят в оригинал на хартиен носител в запечатан непрозрачен плик (опаковка) 

надписан по следния начин:  

 

ДО ОБЩИНА СЪРНИЦА 

УЛ.”СВОБОДА” №20 

ГР. СЪРНИЦА 

 

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОБЕКТ  

„Ремонтно-възстановителни работи на зала, намираща се в УПИ II – 399 – Младежки 

дом и обществени услуги, кв.47 по плана на гр. Сърница, Община Сърница” 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОФЕРЕНТА:........................ 

АДРЕС:.......................... 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ ........................ 

Тел:.............; електронен адрес:.................. 

 

 

 Минимален срок на валидност на офертата – 90 (деветдесет) календарни дни. 

 

Оферти могат да подават всички заинтересовани лица – български или чуждестранни  физически 

или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да 

прави доставки или услуги, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. 

 

Оферентите, следва  да са вписани в Търговския регистър към Агенцията за вписванията, а 

оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно 

националното им законодателство.  

 

Моля, офертата да съдържа цялата необходима информация, посочена по- горе, за да бъде 

оценена. 
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Срокът за получаване на индикативните оферти  е  до 17:00 ч. на 13.03.2019 год. 

 

Офертата следва да бъде изпратена на адрес: гр.Сърница, област Пазарджик, ул. ”Свобода” №20, 

доставена лично или чрез куриер. 

 

За определяне на оферент, чиято оферта ще бъде възприета като база за определяне на стойността 

на разходите  за оборудване и обзавеждане, като част от проектното предложение на Община 

Сърница, Възложителят ще издаде  решение с включена обосновка за мотивите на избор. 

 

Приложения: 

1. Образец на индикативна ценова оферта; 

2. Техническа спецификация; 

3. Техническо предложение на кандидата по образец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпис:………………… 

Неби Бозов 

/Кмет на общ. Сърница/ 
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