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гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3 

тел.: КМЕТ – 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – 04331/ 2084, 

ФАКС 04331/ 2884, e-mail: gurkovo_obs@abv.bg 

 
 

 

Изх. № К-2352 

05.09.2019 г. 

 

 

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ 
  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, във връзка с предстоящо кандидатстване за 

безвъзмездна финансова помощ на Община Гурково с проект за финансиране 

“Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“, гр. Гурково”,  процедура 

чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските 

райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на 

общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби 

на Закона за предучилищното и училищното образование“ 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“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., моля да представите 

индикативни оферти по отношение на СМР подробно посочени в приложения към 

настоящата покана образец на количествено-стойностна сметка, за следният обект: 

I. Обект: “РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СУ „ХРИСТО 

СМИРНЕНСКИ“, ГР. ГУРКОВО” 
Oбектът включва 2 подобекта: 

Подобект 1: Учебна сграда СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”, гр.ГУРКОВО 

Подобект 2: Физкултурен салон СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”, гр.ГУРКОВО 

 

II. Представените оферти следва да бъдат съобразени с Техническата спецификация,  

която е неразделна част от настоящата покана, 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 и ценово предложение в 

лева с включено 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. 

Оферентите, местни или чуждестранни лица, следва да бъдат регистрирани в 

Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на 

строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове СМР за обекти първа 

група, четвърта категория, съгласно чл. 3, ал.2 от Закона за Камарата на строителите. 

В случай, че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден 
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еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен 

орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването 

на участника в съответен регистър на тази държава. 

Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 180 календарни дни, 

считано от крайния срок за получаване на офертите. 

 

III. Критерий за определяне стойността на разхода за изпълнение на строително- 

монтажни работи на проект: “РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СУ 

„ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, ГР. ГУРКОВО” : най – ниска предложена цена. 

 

Офертите се подават в оригинал, като същите се представят до 17:00 часа на 

13.09.2019. на адрес: гр. Гурково, бул. „Княз Александър Батенберг“ № 3, етаж 2, стая 10. 

Приложение:  

1. Техническа спецификация; 

2. Оферта; 

3. Количествено-стойностна сметка; 

 

 

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ,  

 

ИВАН ИВАНОВ /П.П./    

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО 

 

Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 


