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ПОКАНА 

                За провеждане на пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от Закона за 

обществените поръчки относно предоставяне на предложения за индикативна цена на 

обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общински път SFO 3330 – (III-801) – 

Вакарел – Белица-Богдановци-Ръжана – Път I-8, Участък от км 0+000 до км 1+894“. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

             На основание чл.21, ал.2 и чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Ремонт на общински път SFO 3330 – (III-801) – Вакарел – Белица-Богдановци-Ръжана 

– Път I-8, Участък от км 0+000 до км 1+894“и най-вече за определяне на прогнозната й 

стойност, община Ихтиман, кани всички заинтересовани лица да подадат индикативни 

предложения за цена за изпълнение на поръчката. Индикативните ценови предложения 

следва да съдържат прогнозна стойност без ДДС. 

 

Индикативните предложения се приемат в деловодството на община 

Ихтиман, гр. Ихтиман, п.к. 2050, ул. „Цар Освободител“ № 123 всеки работен ден 

от 8:00 ч. до 17:00 ч. За час на получаване се приема часът, отбелязан при 

издаване на входящ номер. Краен срок за подаване на индикативно ценово 

предложение: 16.12.2019 г., 17:00 ч. Участниците в пазарната консултация могат 

да отправят запитвания относно Техническата спецификация на електронна 

поща:obshtina_ihtiman@mail.bg 

Важно! В случай че не може да се осигури спазване на принципа за 

равнопоставеност, независимо от съблюдаването на изискванията на чл. 44, ал. 3 от 

ЗОП, кандидатът или участникът, участвал в пазарната консултация, се отстранява от 

процедурата по обществената поръчка, ако не може да докаже, че участието му не води 

до нарушаване на този принцип (чл. 54, ал.1, т. 5 от ЗОП). Преценката за 

необходимостта от отстраняване от участие е на възложителя, но тежестта на доказване 

спазването на принципите на ЗОП е на кандидатите и участниците в обществената 

поръчка. 

Настоящата покана за представяне на индикативни предложения не 

представлява процедура за възлагане на обществена поръчка по смисъла на 

Закона за обществените поръчки. Пазарната консултация се извършва с цел 

осигуряване публичност и прозрачност на процеса по формиране на прогнозната 

стойност на обществената поръчка. 

Всички заинтересовани лица могат да подадат индикативни предложения 

за дейностите за които имат необходимата квалификация, компетентност и 

отговарят на законовите изисквания за изпълнението им.  

Всяко индикативно предложение следва да има следното минимално 
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съдържание: 

1. Наименование на оферента и посочване на идентификационни 

данни, съгласно регистрацията му.  

2. Дата на издаване, подпис и печат на оферента.  

3. Индикативно предложение, съобразно приложеният образец.  

4. Посочване на номер на валидно удостоверение за вписване в 

регистъра на Камарата на строителите, съгласно Закона за камарата на 

строителите –за строежи минимум II-та група, III-та категория или 

еквивалент съобразно държаватав която участникът е установен.  
 

 

Ще бъдат разгледани единствено индикативни предложения, които са 

постъпили в указаният в настоящата покана срок и място и съдържащи 

посочените по - горе идентифициращи данни на подателя.  

 

Приложение: Образец на Индикативно предложение за цена, количествено-

стойностна сметка. 

 

 

 

С Уважение: 

Кмет на община Ихтиман: ………П*…………… 

                                  /Калоян Илиев/  

 
 

 

 

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


