
  Система за управление на качеството ISO 9001:2008 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 REPUBLIC OF BULGARIA 
MUNICIPALITY OF KASPICHAN 

 
Mayor’s  
Phone: +359 +05327 / 47 12 
Fax:     +359 +05327 / 60 05 
E-mail: obshtina@kaspichan.org 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНА   КАСПИЧАН 

 
КМЕТ 
телефон : +359 +05327 / 47 12 
факс :    +359 +05327 / 60 05 
E-mail: obshtina@kaspichan.org 

 
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ   Изх. № ИКК №1662/28.06.2017г. 
 
 
 

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

 
 

Община Каспичан ще кандидатства за финансиране с проект - „Реконструкция, 
ремонт и оборудване на общинска образователна инфраструктура на територията на 
община Каспичан – ОУ „Пенчо Славейков“ в с. Марково” по Подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по 
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.  
 

Бихме искали да ни представите оферта за следния вид инвестиция, които ще бъде заявена 
за финансиране, съгласно приложената към настоящото уведомление Техническа 
спецификация за изпълнение на строително-монтажни работи за обект: "Реконструкция, 
ремонт и оборудване на общинска образователна инфраструктура на територията на 
община Каспичан – ОУ „Пенчо Славейков“ в с. Марково". 
 
 
Срокът за получаване на оферти е до 17,00 часа на 05.07.2017 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 с посочен 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 оферента е вписан в Търговския регистър към 
Агенцията по вписванията и в Централния професионален регистър на строителя, съгласно 
Закона за камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове 
строителни и монтажни работи от съответната категория, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 
от Закона за камарата на строителите, а ако оферента е чуждестранно лице - следва да 



 
 
 
 

 
 DESIGN BY VALO  2009 

стр.2 

представи документ за правосубектност съгласно националното му законодателство. Това ни 
изискване е съгласно чл.29, ал.11 и ал.15 вр. ал.11 от Наредба №12 от 25.07.2016 г. за 
прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-
2020 г. на МЗХ. 
 
 
 
Милен Минчев 
Зам. - Кмет на Община Каспичан  
Зап. за заместване № РД – 25 – 315/27.06.2017г. 
 
Подпис ............./п/........................                             
 
Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД. 


