
 

                              ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ 
ОБЛАСТ ХАСКОВО 

Тел. 03722/20-20 

E-mail: min_bani@abv.bg 

 

 

Изх. № 5420/19.10.2020 г. 

 

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНИ ОФЕРТИ 
 
 

Относно: Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 

21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, относно предоставяне на предложения с 

индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на 

СМР по проект „Оползотворяване на туристическите ресурси на територията на Община 

Минерални бани“ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Настоящите пазарни консултации се провеждат във връзка с участието на община 

Минерални бани Съгласно Решение № 4 по Протокол № 50 от 28.09.2020 г., Решение № 

2 по Протокол № 45 от 03.06.2020 г. на Управителния съвет (УС) на МИГ „Минерални 

бани – Черноочене”, и чл. 62, т. 4 от Наредба № 22/2015“ и в изпълнение на Стратегия за 

ВОМР, Местна инициативна група „Минерални бани – Черноочене” обявява процедура 

за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“, от Стратегията за ВОМР на МИГ „Минерални бани – 

Черноочене” посредством процедура на подбор на проектни предложения с един краен 

срок за кандидатстване BG06RDNP001-19.210 МИГ „Минерални бани – Черноочене” 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 1 ЗОП, моля да представите 

индикативни оферти, съгласно приложени към настоящото образци. 

 

Индикативните оферти трябва да са със следното минимално съдържание:  

- Наименование, срок на валидност, дата на издаване, подпис и печат 

- Техническо и ценово предложение в лева с посочен ДДС 

 

Офертите се представят на следния имейл адрес – mb_tenders@abv.bg, в срок до 

26.10.2020 г., 17:00 ч. 

 

Минимално изискуем срок на валидност на офертите – 30 дни.  

 

Оферта могат да подадат всички заинтересовани лица – български или чуждестранни 

физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго 

образувание, което има право да изпълнява строителство, съгласно законодателството на 

държавата, в която е установено.  

Оферентите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър, а 

оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност 
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съгласно националното им законодателство. Оферентите (местни и чуждестранни лица) 

трябва да бъдат вписани в Централен 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 именно – четвърта 

категория.  

Образците към настоящата покана са задължителни за всички оференти.  

Уведомяваме Ви, че представените от Вас индикативни оферти в настоящите 

пазарни консултации 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.   

Индикативните предложения, както и всяка друга информация, представена като 

резултат от пазарните консултации, ще бъдат публикувани в сайта на община 

Минерални бани, раздел „Пазарни консултации“, както и в Профила на купувача, модул 

„Съобщения и разяснения“. 

С подаването на индикативното предложение, всеки от участниците в пазарните 

консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена 

от участника като резултат от пазарните консултации, ще бъдат публично достъпни.  

 

Настоящата покана за представяне на индикативни предложения не представлява 

процедура за възлагане на обществена поръчка по смисъла на ЗОП. Пазарните 

консултации се извършва с цел  осигуряване на публичност и прозрачност на процеса по 

формиране на прогнозната стойност на обществената поръчка.  

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 – Техническа спецификация  

Приложение № 2 – КС 

Приложение № 3 – Образци 
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Кмет на община Минерални бани 
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