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Изх. № 70 00 - 84 

Дата: 31.01.2020 г. 

Гр. Вършец 

 

ДО 

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ – М“ АД 
УЛ. „ГРАФ ИГНАТИЕВ“ № 24 

3400 ГР. МОНТАНА 

E-mail: roadm@pst.com, roadm@net-surf.net 

Тел.: 096/300 893 

 

ДО 

„ГАРАНТ – 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД 
УЛ. „28-МИ ОКТОМВРИ“ № 12 

3000 ГР. ВРАЦА 

E-mail: garant90@abv.bg   

Тел.: 092 661 545; Факс: 092 624 222 

 

ДО  

„ДИКИСТРОЙ“ ЕООД 

УЛ. „МИЛЕ ПОПЙОРДАНОВ“ № 4-6, ЕТ. 4, АП. 10 

1619 ГР. СОФИЯ 

E-mail: mmihailow@mail.bg 

   Тел.: +359 895 429 988 

 

И ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

 

П О К А Н А 
по чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП 

за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване на 

градски парк в ПИ 12961.420.1 (УПИ I-1, кв. 75) в гр. Вършец“, финансиран по подмярка 

7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

На основание чл. 191, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) в качеството 

си на Кмет на община Вършец и възложител по смисъла на ЗОП, Ви отправям покана за 

представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР 

за изпълнение на проект: „Обновяване на градски парк в ПИ 12961.420.1 (УПИ I-1, кв. 75) 

в гр. Вършец“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 
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Мотиви за избор на ред за възлагане:  

С обява № 3/30.10.2019 г. на ВрИД Кмета на Община Вършец с уникален номер ID 

9094061 от регистъра за обяви на АОП, за възлагане на обществената поръчка на стойност по 

чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, бе определен срок до 17:00 часа на 

18.11.2019 г. за подаване на оферти за участие в обществената поръчка с предмет: 

В определеният срок за подаване на оферти, в деловодството на Общинска 

администрация - Вършец не e подадена нито една оферта за участие в обществената поръчка. 

Предвид гореизложеното бе налице основанието по чл. 188, ал. 2 от ЗОП за удължаване срока 

за подаване на оферти. С информация изх. № 3300-1608 от 19.11.2019 г. първоначалният срок 

за получаване на оферти, за публикуваната на Профила на купувача обява за обществена 

поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с уникален номер ID 9094061 от регистъра за 

обяви на АОП с предмет: „Извършване на СМР за изпълнение на проект: „Обновяване на 

градски парк в ПИ 12961.420.1 (УПИ I-1, кв. 75) в гр. Вършец“, бе удължен до 17:00 часа на 

22.11.2019 г. И след удължаване на срока за подаване на оферти не беше подадена нито една 

оферта за участие в обществената поръчка. Съгласно разпоредбата на чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП 

„Възложителите могат да не публикуват обява, а да изпратят покана до определено лице/лица, 

когато е налице някое от следните основания: т.1. не е получена нито една оферта, 

включително след удължаване на срока по чл. 188, ал. 2 и първоначалните условия на 

поръчката не са променени“.  Поради изложеното Кмета на община Вършец в качеството му на 

възложител по смисъла на ЗОП провежда обществена поръчка по реда на чл.191, ал.1, т.1 от 

ЗОП. 

Вашите оферти следва да подадете на адрес: Община Вършец, 3540 гр. Вършец, област 

Монтана, бул. “България“ № 10, етаж 1, деловодство в срок до 17:00 ч. на 10.02.2020 г. 

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до 

документацията за обществената поръчка в съответната обособена електронна преписка на 

настоящата поръчка на официалната интернет страница на община Вършец, секция - „Профил 

на купувача" –  

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled49 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………(подпис*)............ 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 

 

/ИНЖ. ИВАН МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ/ 

 

 

 

*Заличена информация на основание чл. 36а, ал. (3) от ЗОП във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент 

(ЕС) 2016/679 
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