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НА ВНИМАНИЕТО НА 
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 
 
   
  

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА 
ИНДИКАТИВНИ ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ЗА СМР 

 
 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
Във връзка планирано изпълнение на обект: „Изграждане на тротоари и 

междублокови пространства на територията на град Белене, по две обособени 
позиции“: 

 
Обособена позиция 1: „Изграждане на тротоари и междублокови пространства от 

о.т.667 - през о.т.669 - о.т.672 - о.т.671 до о.т.670 в стр. кв. 15 гр. Белене“; 
Обособена позиция 2: „Изграждане на тротоари и междублокови пространства от 

о.т.753 - о.т.798 - о.т.799 - о.т.801 - о.т.802 - о.т.800 - о.т.797 до о.т.796 в стр. кв. 73 гр. 
Белене“, 

 
 Община Белене, ще набира индикативни ценови оферти за стойността на 

изпълнение на обектите, съгласно подробно описание дадено в приложените към 
настоящото съобщение проект на Техническа спецификация и Количествени сметки 
(КС). 

 
Целта на търсенето на индикативни ценови оферти е да бъде извършено проучване на 

пазара и реални пазарни цени, на която основа да се предвиди прогнозна стойност на 
обществената поръчка за изпълнение, и при която тя да бъде съобразена при откриването 
ѝ, съгласно чл.21, ал.2 ЗОП. 
 

Отзоваващите се оференти следва да имат право да осъществяват строителство втора 
група, четвърта категория строежи, или *сходно на предмета на поръчката 
строителство. Под *“сходно на предмета на поръчката строителство“ да се разбира  
строителство и/или ремонти/реконструкция на пътища, улици, или еквивалент. 
Чуждестранно лице-оферент да има право да осъществява строителна дейност по 
посочената група и категория строежи, съгласно законодателството на държавата в която 
е установен. 

Оферентите могат да представят оферта със следната информация:. 
 
1. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителна власт 
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на оферента съгласно актуалната регистрация, или съответно изрично упълномощено 
лице. В случай на специално упълномощаване се изисква да се приложи нотариално 
заверено пълномощно за изпълнението на такива функции. 

1.2.  Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език.  
1.3.  Офертата трябва да е изготвена на официална бланка на лицето-оферент, и да 

съдържа всички административни данни за оферента (наименование, точен адрес, 
ЕИК, БУЛСТАТ, ДДС №, лице за контакт, имейл, телефон, факс, уеб-сайт(ако има) и 
др.), дата на офертата, подпис и печат. 

1.4.  Срокът на валидност на офертата: Офертите следва да бъдат валидни до 
31.05.2019 г. 

1.5. Ценово предложение в български левове, без и с вкл. ДДС с приложена 
остойностена КСС, съгласно приложената КС. 

 
Оферта може да се изпрати с обикновена пощенска или куриерска услуга, в 

запечатана непрозрачна опаковка (*опаковката е свободно избираема). Върху опаковката 
се посочват: 
 
До Община Белене  
ул. „България“ №35 
етаж последен, стая №22 
 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 
Във връзка с индикативно събиране на оферти за  

„Изграждане на тротоари и междублокови пространства на територията на град Белене, 
по две обособени позиции“: 

Обособена позиция 1: „Изграждане на тротоари и междублокови пространства от 
о.т.667 - през о.т.669 - о.т.672 - о.т.671 до о.т.670 в стр. кв. 15 гр. Белене“; 

Обособена позиция 2: „Изграждане на тротоари и междублокови пространства от 
о.т.753 - о.т.798 - о.т.799 - о.т.801 - о.т.802 - о.т.800 - о.т.797 до о.т.796 в стр. кв. 73 гр. 

Белене“ 
 
 

наименованието на оферента, ЕИК(БУЛСТАТ) 
адрес за кореспонденция, телефон и  

по възможност - факс и електронен адрес 
 
 

Оферти могат да бъдат представени от всички заинтересовани лица, не по късно 
от 17,00 часа на 09.04.2019 г. на адрес: Община Белене, Адрес: гр. Белене 5930, ул. 
“България” 35, етаж последен, стая №22, в т.ч и по електронна поща на E-mail: 
obshtinabl@abv.bg, obshtinabl@gmail.com, с препоръчителна тема на мейла: ценова 
индикативна оферта-Междублокови и тротоари-кв.15 и кв.73-гр.Белене. 
 

 
 
 
Приложения: 
 

1. Проект на Техническа спецификация - Приложение № 1; 
 

2. Количествени сметки (КС – електронен файл на Excel)– Приложение № 2.1 и 2.2 
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