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Изх. № 92-00-28/30.07.2019г. 
ДО 
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 
 
ПОКАНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА 

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЗОП 
 
 

Относно: Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка 
с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки, относно предоставяне на предложения 
с индикативна цена за изпълнението на дейности по Национална кампания „Чиста 
околна среда“ на тема: „Създаване на парково пространство до църква „Св. 
Панталеймон“ град Каспичан, община Каспичан“. 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  
Община Каспичан планира да възложи изпълнението на дейности по 

Национална кампания „Чиста околна среда“ на тема: „Създаване на парково 
пространство до църква „Св. Панталеймон“ град Каспичан, община Каспичан“. 

Във връзка с изложеното и на основание чл.44 във връзка с чл.21, ал.2 от Закон 
за обществените поръчки /ЗОП/, Община Каспичан провежда пазарни консултации 
относно подготовката за възлагане изпълнението на дейности по Национална кампания 
„Чиста околна среда“ на тема: „Създаване на парково пространство до църква „Св. 
Панталеймон“ град Каспичан, община Каспичан“ и най-вече за определяне на 
прогнозната й стойност, като Ви каним да подадете оферта с индикативни стойности за 
изпълнение на дейностите по всяка една обособена позиция. 

Индикативните ценови предложения следва да съдържат: прогнозна стойност 
без включен ДДС – Приложение № 1 от настоящата покана, като предложените 
индикативни стойности включват всички разходи по изпълнение на предмета на 
поръчката, и др., нужни за качественото изпълнение, включително цената на вложените 
материали, оборудване, разходи за труд и доставки, механизация, енергия, складиране, 
извънреден труд, осигуряване на нормативно определените безопасни условия на труд 
по време на извършване на дейностите, включително печалба. Уведомяваме Ви, че 
представените от Вас в настоящата пазарна консултация стойности са с индикативен 
характер и не са обвързващи в случай на последващо участие при откриване на 
процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, като имат единствено 
за цел да бъде извършено проучване на пазара и реалните пазарни цени, които да бъдат 
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сравнени и анализирани и на тази основа да бъде определена прогнозната стойност на 
обществената поръчка. 

Индикативните предложения, както и всяка друга информация, представена като 
резултат от пазарната консултация, ще бъдат публикувани в профила на купувача в 
интернет страницата на Община Каспичан, раздел „Пазарни консултации“, съгласно 
принципите за защита на конкуренцията, недискриминация, публичност и прозрачност, 
заложени в ЗОП, както и принципа за равнопоставеност на потенциалните участници в 
предстоящата процедура за възлагане на обществената поръчка.  

С подаването на индикативното предложение, всеки от участниците в пазарната 
консултация се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, 
предоставена от участника като резултата от пазарната консултация, ще бъдат 
публично достъпни в интернет страницата на Община Каспичан, с оглед спазването на 
изброените принципи и изисквания на българското законодателство.  

 
Важно: В случай, че не може да се осигури спазването на принципа за 

равнопоставеност, независимо от съблюдаване 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 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 на принципа 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 ЗОП. 
Пазарната консултация се извършва с цел осигуряване на публичност и прозрачност на 
процеса по формиране на прогнозната стойност на обществената поръчка. 

Ако проявявате интерес, представената от Вас оферта трябва да съдържа: 
1. Наименование и адрес на оферента; 
2. Дата на издаване на офертата; 
3. Подпис и печат на офертата; 
4. Ценови предложения в лева без ДДС, съгласно предложените КС от 

Възложителя. 
Ценовите стойности за описаните дейности следва да бъдат представени в срок до 

05.08.2019г., съгласно приложения формат /Приложение №1/ на следния адрес: гр. 
Каспичан, ул. „Мадарски конник“ №91 /Деловодството/ всеки работен ден от 08:00 до 
17:00 часа.  
 

Приложение № 1 – КС; 
Приложение № 2 – Техническа спецификация; 

 
 
С Уважение,………….п…………… 
Милена Недева 
Кмет на Община Каспичан 
 
Подписите за заличени на основание ЗЗЛД. 


