ОБЩИНА ИХТИМАН
 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123
 0724 / 82381,  0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Община Ихтиман предстои да обяви провеждане на обществена поръчка за избор
на изпълнител за: „Инженеринг: Изграждане, реконструкция и рехабилитация на
улици и тротоари в село Стамболово, общ. 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 избор на изпълнител за: „Инженеринг: Изграждане, реконструкция и
рехабилитация на улици и тротоари в село Стамболово, общ. Ихтиман”, съгласно
изготвени Количествени сметки и 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, декларативна част,
че оферентът е вписан в Централния професионален регистър на строителя за
изпълнение на строежи втора група, трета категория или еквивалентен регистър за
чуждестранните участници и ценово предложение в лева с цена без начислен и с
начислен ДДС.
Оферти могат да подадат всички заинтересовани страни. 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.

Срокът на валидност на офертите не може да бъде по кратък от 120 календарни
дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
Офертите се подават в оригинал, като същите се представят до 17:00 часа на
30.09.2019 г. на адрес: гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Деловодство.

Приложения: 1. Оферта - Образец 1;
2. Ценово предложение - Образец 2;
3. Количествено-стойностна сметка – Образец № 3
4. Техническа спецификация.

С уважение:……П*………….
Калоян Илиев
Кмет на община Ихтиман

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