
НЧ „ВОЙВОДА ГЕНЧО КЪРГОВ- 1920 г.” 
гр. Гурково, общ. Гурково

Изх. № 47
19.09.2016 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

За изпълнение на доставка и монтаж на обект: “Ремонт и реконструкция на НЧ
„Войвода Генчо Къргов- 1920 г.”, първи етап – ремонт и реконструкция на

покрива на сградата и подмяна на фасадна дограма”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на
НЧ „Войвода Генчо Къргов- 1920 г.” гр. Гурково с проект: “Ремонт и реконструкция
на НЧ „Войвода Генчо Къргов- 1920 г.”, първи етап – ремонт и реконструкция на
покрива на сградата и подмяна на фасадна дограма” по мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата  в  селските райони”,  подмярка 7,2 „Инвестиции в създаването,
подобряването  или  разширяването  на  всички  видове  малка  по  мащаби
инфраструктура”на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., моля, да
представите  индикативна  оферта  за  изпълнение  на  СМР  на  обект:  “Ремонт  и
реконструкция  на НЧ „Войвода Генчо Къргов- 1920 г.”,  първи етап – ремонт и
реконструкция на покрива на сградата и подмяна на фасадна дограма”.

Всяка оферта следва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента;

2. Цена в лева с посочено ДДС;

3. Остойностена  Техническа  спецификация  -  Количествена  сметка с  посочени
единични цени за всяка дейност и обща прогнозна цена, посочена в левове с
описан ДДС;

4. Техническо предложение;

5. Срок на валидност на офертата;

6. Дата на издаване на офертата;

7. В случай, че офертите са местни лица, то те следва да са вписани в Търговския
регистър,  а  ако  са  чуждестранни  лица-  следва  да  представят  документ  за
правоспособност съгласно националното си законодателство;



8. Оферентите,  местни  или  чуждестранни  лица  следва  да  бъдат  вписани  в
Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата
на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове СМР от
четвърта категория, съгласно чл.3, ал.2 от Закона за Камарата на строителите.

Моля, офертата да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена.
Да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана,
подпечатана, и да ни бъде изпратена по пощата с обратна разписка на адрес: 

гр. Гурково, общ. Гурково, ул. „Васил Левски” или доставена лично в срок до
17:00 часа на 28.09.2016 г. 

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 по ПРСР 2014-2020 г.

Приложение:

1. Техническа спецификация - Количествена сметка.


