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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА 
НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЗОП 

 
 

Община Каспичан ще кандидатства за финансиране с проект – „Обновяване на зона за 
отдих в местност „Кирека“ по Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегия за водено от 
общностите местно развитие на МИГ Нови пазар - Каспичан   
 

Бихме искали да ни представите оферта за следния вид инвестиция, която ще бъде заявена 
за финансиране, съгласно приложената към настоящото уведомление Техническа 
спецификация за изпълнение на ОБЕКТ: „Обновяване на зона за отдих в местност 
„Кирека“ 
 
Срокът за получаване на оферти е до 17,00 часа на 09.08.2019 г. 
 

Ако проявявате интерес, представената от Вас оферта трябва да съдържа: 
1. Наименование и адрес на оферента; 
2. Срок на валидност на офертата; 
3. Дата на издаване на офертата; 
4. Подпис и печат на офертата; 
5. Технически предложения, съобразно представените технически спецификации; 
6. Ценови предложения в лева без ДДС. 
 
Моля, офертата да съдържа цялата необходима информация, посочена по-горе, за да бъде 

оценена. Офертата следва да бъде изготвена на официална бланка на оферента, подписана, 
подпечатана, и да ни бъде изпратена по пощата с обратна разписка на горепосочения адрес за 
кореспонденция или доставена лично или доставена чрез куриер. 

Моля, също така да ни информирате дали Вашата фирма е вписана в Търговския регистър 
към Агенцията по вписванията поради факта, че това е задължително условие към 
предлаганите от нас доставчици при приемане и оценяване на проектите, финансирани от 
ПРСР 2014 - 2020 г. 
 
 
Милена Недева – Кмет на община Каспичан  
 
 
Подпис ..................п..................                             
 


