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Изх. № 70 00-343 
Дата: 14.06.2019 г. 
гр. Вършец 

 

 

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДСТАВЯНЕ 

НА НЕЗАВИСИМИ ОФЕРТИ 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

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

поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност за 

изпълнение на дейности в рамките на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители 

за реализация четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Извършване на СМР за 

изпълнение на обект: „Палеопарк, ограда и информационен център с експозиционна 

площ“, Обособена позиция № 2: Упражняване на строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 

2 от ЗУТ при изпълнение на СМР и извършване на консултантска дейност при 

проектирането, изработката и монтажа на скулптурните реставрации, предвидени за 

информационния център и околните територии, Обособена позиция № 3: Проектиране и 

изработка на скулптурни реставрации предвидени за информационния център и околните 

територии и Обособена позиция № 4: Доставка и монтаж на обзавеждане и мултимедийно 

оборудване за палеопарк и информационен център по проект ROBG-471 „Нови дестинации 

в трансграничния туризъм“, съфинансиран от Програмата за трансгранично 

сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България”. 

Уведомяваме всички заинтересовани лица - независими експерти или органи, или 

участници на пазара, имащи интерес да представят оферта с инидикативни стойности за 

изпълнение на дейностите по Обособена позиция № 4:  „Доставка и монтаж на обзавеждане 

и мултимедийно оборудване за палеопарк и информационен център“.  

 

Уведомяваме Ви, че представените от Вас стойности в настоящата пазарна консултация 

не са обвързващи в случай на последващо участие при възлагане на обществена поръчка по 

реда на ЗОП, като те имат единствено за цел, да бъде извършено проучване на реални пазарни 

цени, които да бъдат сравнени и анализирани и на основание на това, да бъде определена 

прогнозната стойност. Пазарната консултация се извършва с цел осигуряване на публичност и 

прозрачност на процеса на формиране на прогнозната стойност на планираната обществена 

поръчка. 
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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,  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 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. 

 

В заключение, Община Вършец ще разгледа Вашите оферти и ще публикува доклада от 
резултатите от проведените консултации, с включена обосновка за мотивите, обусловили 
избора 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  24.06.2019 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.  

 

Приложения – неразделна част към настоящата покана:   

1. Предложение - оферта (Приложение № 1); 

2. Техническо предложение (Приложение № 2); 

3. Ценово предложение (Приложение № 3); 
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4. Техническа спецификация (Приложение № 4).  

 

Предварително благодаря за проявения интерес и Вашето участие! 

 

 

 

 

С уважение,  ................(п*)..................... 
 
ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ 
Кмет на Община Вършец  
 
 
 
 
*Заличена информация на основание чл. чл. 36а, ал. (3) и чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 
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