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изх. №70-00-443 

07.09.2015 

 

 

ДО 

 

ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №69 от 03.09.2015 

 

ПИРИНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД  

гр. Благоевград, 2700 

ул. „Тодор Александров“ №21, ет.1 

тел./факс: 073/ 88-59-49 

e-mail: psi@mail.bg 

 

БКС ЕООД  

гр. Гоце Делчев, 2900,  

ул. „Ал. Стамболийски“ №11, 

тел./Факс: 0751/60870 

e-mail: bkseood@abv.bg 

 

 

ПП    ОО    КК    АА    НН    АА  

за представяне на оферта  

 

На основание чл.93б, ал.3 от Закона за обществените поръчки и сключено Рамково 

споразумение №69 от 03.09.2015 с предмет изпълнение на строително-монтажни работи 

(СМР): Ремонт на уличната мрежа и общинската пътна мрежа на територията на Община Гоце 

Делчев, Ви каня да представите оферта за обект: Ремонт на уличната и пътна мрежа в 

гр.Гоце Делчев“, съгласно приложенията към настоящата покана. 

  

 Прогнозна стойност на поръчката: 100 000 лева без ДДС 

 Срок за представяне на оферти: 5 (пет) работни дни от датата на получаване на 

настоящата покана, но не по-късно от 16.30 часа на 16.09.2015г. Офертите се представят в 

запечатан, непрозрачен и надписан плик. Оферти могат да се подават за една, за повече или за 

всички обособени позиции. За всяка обособена позиция се сключва отделен договор, съгласно 

приложения към поканата образец. Срокът на валидност на офертите се определя от 

участника, но не може да бъде по-малко от 90 календарни дни от датата на подаване на 

офертата. 

 Критерият за оценка на предложените оферти е „най-ниска предлагана цена“. 

 Гаранция за изпълнение по всеки конкретен договор е в размер на 5 % от стойността на 

договора без ДДС. 

 Срокът за изпълнение на строителствот трябва да бъде не по-дълъг от едини месец от 

датата на подписване на договора. 

 

 Съдържание на офертата: 

1. Ценова оферта (Образец №1) -, вкл. Приложение №1 КСС 

2. Техническо предложение (Образец №2)  

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
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При подготовката на офертата ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ следва да спазват 

условията на техническата спецификация, техническото предложение и ценовото 

предложение, представляващи неразделна част от Рамково споразумение №69 от 03.09.2015. 

Единичните цени не следва да надвишат предложените цени от съответния 

ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ в ценовото му предложение към офертата, неразделна част 

от Рамковото споразумение. За позиции от Приложение 1 КСС към Ценовото предложение, за 

които участникът няма договорена единична цена в Рамковото споразумение, следва да 

представи и анализ на единичната цена. Ценовите показатели, по които са формирани 

единичните цени на новите видове СМР не трябва да надвишават, тези договорени в 

Рамковото споразумение.   

При представянето на офертите си в отговор на писмената покана на възложителя 

потенциалните изпълнители приемат и се съобразяват с всички изисквания и условия, 

посочени в тази покана. Изискванията и условията не могат да са в нарушение и противоречие 

на изискванията, поставени в настоящата документация и ЗОП. Поставянето на различни от 

тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването на 

офертата му. 

За разглеждане, оценяване и класиране се приемат само оферти, които отговарят на 

изискванията, посочени от Възложителя в поканата за сключване на договор за възлагане на 

обществена поръчка: 

Офертите трябва да бъдат представени от потенциалните изпълнители или от 

упълномощени от тях лица в срока, определен в поканата по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП. 

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик.  

Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: адрес на възложителя;  

1. име, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника; 

2. следното означение: "Оферта с цел сключване на договор въз основа на рамково 

споразумение с предмет „Ремонт на улична мрежа и общинската пътна мрежа на 

територията на община Гоце Делчев“ за обект „Изпълнение на строително-монтажни 

работи (СМР) за ремонт на уличната мрежа в гр.Гоце Делчев“ 

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът 

на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ. 

Публичното отваряне на офертите ще се състои на 17.09.2015 г. в залата на 

Общински съвет гр.Гоце Делчев от 11:00 часа, адрес: гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоанна 

№2, сградата на Община Гоце Делчев 

Приложения към настоящата покана: 

1. Ценова оферта (Образец №1 с Приложение №1 КСС); 

2. Техническо предложение (Образец №2) 

3. Проект на договор (Образец №3); 

 4. Техническа спецификация; 

 5. Образец на декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по 

чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП (Образец №4) 

 

 

Владимир Москов 

Кмет на община Гоце Делчев 
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Р А З П И С К А 

 

 Долуподписаният _____________________________________________________ с ЕГН 

____________________ в качеството си на _______________________________ на 

„.............................” ........... гр./с. ............................ с ЕИК............................., с подписа си 

удостоверявам, че на 08.09.2015 г. получих заверено копие от Покана и приложения на 

електронен носител, за представяне на оферта по сключено рамково споразумение №69 от 

03.09.2015 г. с предмет изпълнение на строително-монтажни работи (СМР): Ремонт на 

уличната мрежа и общинската пътна мрежа на територията на Община Гоце Делчев 

 

Получил: ________________ 

 

Връчил: ________________ - Марина Герова-гл.експерт обществени поръчки и проекти 

 

 


