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ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ 

   3540 гр. Вършец, бул. „България” № 10, обл. Монтана 
тел: 09527/ 22-22;  факс: 09527/ 23-23 

www.varshets.bg 

e-mail: admin_varshetz@mail.bg 
 
 
Изх. № 7700-366 

Дата: 29.06.2018 г. 

гр. Вършец 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Публикуваме настоящата покана на основание чл. 44 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) и във връзка с условията за кандидатстване по Процедура за подбор 

BG06RDNP001-7.004 - Детска градина  „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските 

райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината" на 

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. („Процедурата“). 

Целта на цитираната процедура е предоставянето на фокусирана подкрепа за 

насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическо развитие в 

селските райони. 

Във връзка с гореизложеното Ви информираме, че Община Вършец подготвя 

проектно предложение с наименование: „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ 

„Слънце“ – гр. Вършец“, с което възнамеряваме да кандидатстваме при условията на 

Процедурата.  

Приемът на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

е обявен със Заповед № РД 09-221/08.03.2018 г., издадена от Министъра на земеделието и 

храните. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Отправяме настоящата покана, във връзка с възникналата необходимост, община 

Вършец да обоснове част от разходите по проекта, допустимите за финансиране,  чрез 

прилагане на способа на пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП. 
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С оглед на това обстоятелство следва за нуждите на община Вършец, да бъдат събрани 

оферти, представляващи разходи, свързани с доставка на обзавеждане и оборудване по 

проект „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ - град Вършец“. 

Във връзка с гореизложеното, ние като кандидатстваща организация, отправяме 

настоящата покана с цел да определим стойността на разходите за доставка на 

обзавеждане и оборудване по проектното ни предложение „РЕКОНСТРУКЦИЯ, 

РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ДГ „СЛЪНЦЕ“ – ГР. ВЪРШЕЦ“. 

Към настоящата покана е приложена Техническа спецификация -  Приложение № 4, 

с посочени минимални параметри, както и образец на Техническо предложение – 

Приложение № 2 и Ценово предложение - Приложение № 3, съставляващи неразделна 

част при представяне на Вашето Предложение - оферта – образец Приложение №1.  

 

ВАЖНО! Офертата – Приложение № 1, може да бъде представена и във формат – 

официална бланка на Вашата фирма, но при задължително спазване на изискуемата 

информация и данни в нея, при условията на Процедура за подбор BG06RDNP001-7.004 - 

Детска градина  „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска 

образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва 

детска градина, финансирана чрез бюджета на общината", т.е. Вашите оферти следва да 

съдържат: 

 

 Пълно наименование на оферента; 

 Срок на валидност на офертата Ви, като препоръчваме да не бъде по-малък от 60 

(шестдесет) календарни дни; 

 Дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента; 

 Техническо предложение, в съответствие с представената Техническа 

спецификация, приложена към настоящата покана; 

 Ценово предложение в български лева (без включен ДДС и с включен ДДС). 

 ЕИК от Търговския регистър към Агенцията по вписванията на оферента; 

 

Моля, имайте предвид, че във връзка с условията на Процедурата, Община Вършец 

няма да приема оферти: 

 

 

 от местни лица, които не са вписани в Търговския регистър, а за оферентите - 

чуждестранни лица, няма да приема от лица, които не представят документ за 

правосубектност съгласно националното им законодателство; 

 от оференти, които не са съобразили с приложената техническа спецификация с 

посочени минимални параметри и подробно описание на актива в приложение № 4. 

Техническа спецификация, приложена към настоящата покана. 
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В заключение, Община Вършец ще разгледа Вашите оферти и ще издаде Решение за 

определяне на стойността на заявените разходи в проектното си предложение, с включена 

обосновка за мотивите, обусловили избора и, което ще приложи при входиране на проект 

„Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“. 

Взетото Решение, ще предоставим и на Вашето внимание, публикувайки го в „Профила 

на купувача” на официалната страница на Община Вършец – 

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

Моля, ако настоящата покана представлява интерес за Вас, имайте предвид, че 

следва да представите Вашите оферти В СРОК ДО 17:00 часа на  06.07.2018 г.  

 

Офертата, следва да представите в един оригинал на адрес: 3540, гр. Вършец, обл. 

Монтана, бул. „България” № 10, срещу което ще Ви бъде издаден Входящ номер. Офертата 

може да представите лично или да я изпратите на посочения адрес по поща или куриер.  

 

На този етап Община Вършец не се обвързва по никакъв начин с предоставените 

индикативни оферти. При одобрение и изпълнение на проекта ще бъде избрана оферта, 

съгласно Закона за обществени поръчки и подзаконовите актове по прилагането му. 

 

Приложения – неразделна част към настоящата покана:   

1. Предложение - оферта (Приложение № 1); 

2. Техническо предложение (Приложение № 2); 

3. Ценово предложение (Приложение № 3); 

4. Техническа спецификация (Приложение № 4).  

 

Предварително благодаря за проявения интерес и Вашето участие! 

 

  

  

СС  уувваажжееннииее,,    …………………………..((пп**))....................................  

  

ИИННЖЖ..  ИИВВААНН  ЛЛААЗЗААРРООВВ  

ККммеетт  ннаа  ооббщщииннаа  ВВъърршшеецц  

  

**ЗЗааллииччееннаа  ииннффооррммаацциияя  ннаа  ооссннооввааннииее  ччлл..  4422,,  аалл..  55  оотт  ЗЗООПП  ии  ччлл..  22,,  аалл..  11  оотт  ЗЗЗЗЛЛДД  

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

