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О Б Я В А 

по чл.44 от ЗОП 

 

Уважаеми дами и господа,  

Община Ихтиман предстои да обяви провеждане на обществена поръчка за избор 

на изпълнител за упражняване на строителен надзор по проект № BG06RDNP001-

7.001-0085 „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, 

община Ихтиман“. 

Във връзка с изискванията, заложени в чл.21, ал.2 от ЗОП възложителят следва да 

изчисли прогнозната стойност на обществената поръчка съобразно пазарната стойност 

на предстоящите за възлагане дейности, определена в резултат на пазарни консултации.  

Ето защо община Ихтиман следва да приложи принципа на пазарни консултации 

по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на 

разходите за упражняване на строителен надзор по проект № BG06RDNP001-7.001-0085 

„Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман“, 

съгласно изготвена Техническа спецификация. 

Представените оферти следва да бъдат съобразени с Техническата спецификация, 

която е неразделна част от настоящата обява, както и да бъдат изготвени по 

приложените образци. 

Офертите следва да съдържат наименование на оферента, срок на валидност на 

офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, копие от Лиценз 

(съгласно §128 от ПЗР на ЗИДЗУТ), или валидно Удостоверение (съобразно 

изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване 

на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на 

съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор), 

за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗУТ, и 

ценово предложение в лева с посочен ДДС. 

Оферти  могат да подадат всички заинтересовани страни. Оферентите, когато са 

местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър, а оферентите - чуждестранни 
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лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им 

законодателство. 

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

дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

Офертите се подават в оригинал, като същите се представят до 17:00 часа на 

16.08.2019 г. на адрес: гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Деловодство. 

 

Приложение:  1. Оферта - Образец 1; 

   2. Ценово предложение- Образец 2; 

   3. Техническа спецификация, технически проекти и Количествена 

сметка.  

 

 

 

С уважение:……П*…………. 

Калоян Илиев 

Кмет на община Ихтиман 

 

 * Заличени данни, на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД. 

 


