
 

 

 

ДО ВСИЧКИ  

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

П О К А Н А  

за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Рехабилитация на улична мрежа в с.Якимово и с.Дългоделци, общ. 

Якимово“. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Община Якимово планира да проведе обществена поръчка поръчка с предмет: 

„Рехабилитация на улична мрежа в с.Якимово и с.Дългоделци, общ. Якимово“ и във връзка с 

подготовката за възлагането й, в съответствие с разпоредбите на чл.21, ал.2 от ЗОП за 

определяне на прогнозна стойност, община Якимово  провежда по реда на чл.44 от Закона за 

обществени поръчки (ЗОП) настоящата пазарна консултация. 

Във връзка с гореизложеното каним всички заинтересовани лица, участници на пазара, 

имащи интерес да предоставят оферта с индикативни стойности за изпълнение на дейностите 

по предмета на обществената поръчка. Индикативните ценови предложения следва да 

включват всички разходи по изпълнение, нужни за постигане на по-качествени резултати. 

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

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

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

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

определена прогнозна стойност във връзка с плануването на обществената поръчка. 

Предложенията, както и друга информация, представена като резултат от пазарната 

консултация ще бъдат публикувани в раздел „Профил на купувача“ в официалния сайт на 

община Якимово. 

Пазарната консултация се извършва с цел осигуряване на публичност и прозрачност на 

процеса по формиране на прогнозната стойност на плануваната за възлагане обществената 

поръчка. 

1. Изисквания към участниците: 

Всички заинтересовани страни могат да подадат оферти за дейностите, за които имат 

необходимата квалификация, компетентност и отговарят на законовите изисквания за 

изпълнението им. 

Важно! 

Община Якимово няма да приеме 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 предложената оферта  с посочени минимални 

параметри,  подробно описани в приложение № 4. Техническа спецификация, приложена 

към настоящата покана. 

Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва 

наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон/факс за връзка, по 

възможност електронна поща. 

ДО  

ОБЩИНА ЯКИМОВО 

С. ЯКИМОВО 

УЛ. ЕВРОПА №8 

О Ф Е Р Т А  

за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Рехабилитация на улична мрежа в с.Якимово и с.Дългоделци, общ. 

Якимово“. 

(Наименование на участника) Адрес за кореспонденция, 

телефон/факс и електронен адрес 

 

Всички документи, които се представят заедно с офертата, следва да са оригинални, 

заверени с подпис и мокър печат (заверява се всяка страница) от участника. Офертата и 

всички документи следва да са подписани от лицето, представляващо участника. 

Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или 

административен орган от държавата, в която са установени или от изрично упълномощен 

негов представител с пълномощно с нотариална заверка на подписите. 

2. Всяка индикативна оферта следва да има следното минимално съдържание: 

1.  Наименование на офертата; 

2.  Срок на валидност на офертата; 

3.  Дата, подпис и печат на офертата; 

4.  Техническо предложение; 

5.  Ценово предложение 

6.  КСС /Количествено-стойностна сметка/ 

Офертите се представят от участника или негов упълномощен представител-лично, чрез 

пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, всеки работен 

ден от 08:00 до 16:30 часа на адрес: 

с.Якимово, ул. Европа №8, ПК 3640, сграда на община Якимово 

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни 

или оттегли офертата си. 

Оферти, които са получени при Възложителя до определения от него краен срок, се 

приемат за редовно подадени. Оферти, получени след изтичане на крайния срок подлежат на 



връщане, независимо от датата на тяхното изпращане или неотговарящи на изискванията, 

няма да бъдат разглеждани. 

3. Краен срок за получаване на оферти: 16:30 часа на 15.07.2019г. 

Важно! 

Подаването на индикативна оферта НЕ ангажира по никакъв начин 

бенефициента с избор на конкретен Изпълнител, нито може да послужи на потенциални 

кандидати за получаване на конкретни предимства в хода на процедурата за избор на 

Изпълнител! 

Приложения: 

1.  Образец на Оферта – Приложение №1 ; 

2. Образец на Техническо предложение - Приложение № 2; 

3.  Образец на Ценово предложение - Приложение №3; 

4.  Образец на КСС – Приложение №3.1 

5. Техническа спецификация – Приложение №4 

 

С уважение зал.подпис на основ.чл.2 ЗЗЛД 

Георги Георгиев 

Кмет на община Якимово 


