
 

Oбщина Белоградчик 

3900 Белоградчик, ул. „Княз Борис I“ №6 

тел./факс: 0936 5 30 17, 

     

    

                                                      ПОКАНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ 

Днес, 17.02.2017г., на основание чл.29 ал.15, 16 и 17 от Наредба №12/25.07.2016г.,  

обявяваме процедура по събиране на оферти, като част от провеждане на пазарни консултации, съгласно ЗОП  

за следните обекти: 

УЧАСТЪК ОТ КЛОН VID 1013 НА ПЪТ /III-1401, БЕЛОГРАДЧИК/ ОТ КМ 0+000 ДО КМ 1+263.469 

Вид на разхода мерна единица количество 

Полагане на тръби за оптичен кабел м
'
 1287,00 

   УЧАСТЪК ОТ КЛОН VID 3011 НА ПЪТ /III-1401 ВЕЩИЦА – БЕЛОГРАДЧИК / - ДЪБРАВКА ОТ КМ 0+000 ДО КМ 
1+149.690 

Вид на разхода мерна единица количество 

Полагане на тръби за оптичен кабел м
'
 1142,00 

   УЧАСТЪК ОТ КЛОН VID 3006 НА ПЪТ / VID 1004 ЧИФЛИК - СТАКЕВЦИ/ - ПРАУЖДА ОТ КМ 1+150 ДО КМ 1+545.421 

Вид на разхода мерна единица количество 

Полагане на тръби за оптичен кабел м
'
 395,00 

 

 

Предлаганите от фирмата услуги и доставки с тяхната техническа спецификация (в случай че тя е по-подробна, 

може да я приложите към бланката) 

 

Ще се приемат оферти от фирми които са вписани в Централен професионален регистър на строителя 

съгласно Закона за Камарата на строителите за извършване на строежи и/или отделни видове строителни и 

монтажни работи от строежите са II група, III категория, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за 

Камарата на строителите. 



 

 

Вашата оферта трябва да съдържа: 

1. име, адрес на оферента и ЕИК от Агенция по вписванията; 

2. техническа спецификация, съответстваща на тази в настоящото запитване; 

3. цена в лева с описание на ДДС; 

4. валидност на офертата 

5. дата на издаване на офертата. 

6. подпис и печат на офертата 

 

Независимите оферти в оригинал, моля да изпратите до 17:00ч. на 24.02.2017 г. на адрес Oбщина Белоградчик,3900 

Белоградчик, ул. „Княз Борис I“ № 6 

 

Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена, да бъде изготвена на официална 

бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена по пощата, куриер или 

доставена лично. 

 

(Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2 и чл. 23 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) 

 
         инж.  Борис Николов 

                               Кмет на община Белоградчик 


