
 

Изх. № 3167 от 28.06.2018 г. 

 

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА 

От: Борис Николов 

Кмет на Община Белоградчик 

Адрес: ул. „Княз Борис I“ №6 

тел./факс: 0936 5 30 17 

 

 

До всички заинтересовани лица 

 

Във връзка със събиране на оферти чрез принципа на пазарни консултации по реда на 

Закона за обществените поръчки и на основание т.8 от Раздел 14.2 Условия за 

допустимост на разходите от Условия за кандидатстване с проектни предложения за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г., процедури чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – 

ПЛОЩИ  „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско 

значение“ 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 Програма за развитие на 

селските райони 2014 – 2020 г. и определяне на разход за проект „Обновяване на 

площад "Възраждане, гр.Белоградчик“ 

Във връзка с проектно предложение за безвъзмездна финансова помощ за „Обновяване 

на площад "Възраждане, гр.Белоградчик“ и в съответствие с гореописаното, община 

Белоградчик публикува запитване за оферти за изпълнението на дейностите, съгласно 

представената количествена сметка, във връзка с изпълнението на обект „Обновяване 

на площад "Възраждане, гр.Белоградчик“ 

Целта е събиране на индикативни оферти за определяне на стойността на разход, чрез 

прилагане на принципа на пазарните консултации, съгласно Закона за обществените 

поръчки, като публикува в профила на купувача цялата необходима информация.  

Всяка оферта трябва да съдържа наименование и адрес на оферента, административни 

данни за оферента, дата на издаване на офертата, подпис и печат на офертата, срок на 

валидност на офертата, техническо предложение, което да съответства на приложената 

техническа спецификация  и ценово предложение в лева, с посочен ДДС. Оферентите 

задължително следва да отговарят на изискванията: 

a) Оферентите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския 

регистър, а оферентите - чуждестранни лица, следва да представят документ 

за правосубектност съгласно националното им законодателство; 



 

b)  Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, 

трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя 

съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват 

строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната 

категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на 

строителите, а именно четвърта категория строежи.  

Срокът на валидност на офертите не може да бъде по кратък от 180 календарни 

дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

 Офертите могат  да се изпращат до 17:00 часа на 05.07.2018г. на адрес: гр. 

Белоградчик, ул. „Княз Борис I“ №6, деловодство, лице за контакт: Борис Николов, 

тел./факс: 0936 5 30 17, e-mail: kmet@belogradchik.bg.  

Документите, посочени по-горе се представят в запечатана опаковка, върху, 

която се посочват: 

- наименованието на кандидата; 

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;  

-  оферта за инвестиция чрез прилагане на принципа на пазарните консултации, 

съгласно Закона за обществените поръчки, съгласно Запитване за оферти за 

изпълнението на дейностите, съгласно представената количествена сметка, във 

връзка с изпълнението на обект „Обновяване на площад "Възраждане, 

гр.Белоградчик“ 

Приложения: 

1. Техническа спецификация; 

2. Представяне на оферента – образец № 1; 

3. Техническо предложение – образец № 2; 

4. Ценово предложение – образец № 3 

5. Количествено-стойностна сметка – образец № 3.1 

 

 

С уважение, (ПП) 

инж. Борис Николов 

Кмет на Община Белоградчик 

(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) 

 


