
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:

Европа инвестира в селските райони

Изх.№ A94-00-657

Дата:18.03.2020г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

П О К А Н А
ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ,

СЪГЛАСНО ЧЛ. 44 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 44, ал. 1 от ЗОП, и във връзка с инвестиционния интерес на община
Джебел за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-
19.028 – „МИГ Ардино-Джебел”, мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура,
включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от
Стратегията за Водено от общностите местно развитие, одобрена по Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г. с проект "Благоустрояване на общински парк в
централна градска част – кв.25, гр. Джебел – имот с пл.сн.№ 315, кв.25 по плана на гр.
Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали /ПИ с идентификатор 20746.501.315/” е необходимо
общината да определи заявените за финансиране разходи по проекта чрез прилагане на способа
на пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП, съгласно Техническа спецификация и
количествена сметка, неразделни части от настоящата Покана.

Съгласно т. 23 на раздел 24 от Условията за кандидатстване по процедура
BG06RDNP001-19.028 – „МИГ Ардино-Джебел”, мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване
на енергия“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, за определяне на
стойността на разхода в проект "Благоустрояване на общински парк в централна градска
част – кв.25, гр. Джебел – имот с пл.сн.№ 315, кв.25 по плана на гр. Джебел, общ. Джебел,
обл. Кърджали /ПИ с идентификатор 20746.501.315/”“, за изпълнение на отделни видове
строителни и монтажни работи, с които да се кандидатства, Възложителят провежда
настоящата пазарна консултация.

Всички заинтересовани страни могат да подадат индикативни оферти за дейностите, за
които имат необходимата квалификация, компетентност и отговарят на законовите изисквания
за изпълнението им.
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Всяка оферта следва да има следното минимално съдържание:
- Наименование на оферента( име и адрес на оферента, ЕИК)
- срок на валидност на офертата,
- дата на издаване на офертата,
- подпис и печат на офертата,
- техническо предложение,
- ценово предложение в левове с посочен ДДС

За спазване на описаното съдържание и форма на офертата, оферентите следва да
изпращат офертите си по попълнен образец - Приложение № 2 към настоящата покана.

Възложителят няма да приема оферти:
- от местни лица, които не са вписани в Търговския регистър към Агенцията за вписване,

а за оферентите - чуждестранни лица, няма да приема от лица, които не представят документ за
правосубектност съгласно националното им законодателство;

- от оференти на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, които не са
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.

Офертите се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично
или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на
адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ № 19. Краен срок за получаване на офертите е 17:00 часа на
27.03.2020 г. Оферти, които са получени при Възложителя до определения от него краен срок,
се приемат за редовно подадени. Оферти получени след изтичане на крайния срок не подлежат
на разглеждане. Всички документи, които се представят заедно с офертата, следва да са
оригинали или копия заверени с подпис и мокър печат (заверява се всяка страница) от
участника. Офертата и всички документи, изготвени от участника, следва да са подписани от
лицето, представляващо участника.

Приложения:

1. Техническа спецификация – КС - Приложение № 1;

2. Образец на Оферта – Приложение № 2.

С уважение:
Неджми Али – Кмет на Община Джебел
ПОДПИС И ПЕЧАТ: ........../п/....................

/п/ - заличена информация по ЗЗЛД


