
 

 

 

О Б Щ И Н А  С Т Р У М Я Н И 
 

 
Изх. № 0804-653/24.06.2019г. 
 

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  
 

Във връзка с предстоящо провеждане на обществена поръчка  с предмет “Реконструкция и 
доизграждане на улична водопроводна мрежа с.Микрево община Струмяни – II – ри етап: Гл. 
клон II , кл.9,11,13,16,19,25,28,29,30,32,33,34,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49 и кл.50; ЕТАП А – 
включващ реконструкция и доизграждане на улична водопроводна мрежа на част от Гл. клон 
II  - от ОТ 93 до ОТ92ф125 с L-71м., уличен водопровод – клон 42 от ОТ92-165-171-172 до 
ОТ239-L-253м.-ф-90PE; уличен водопровод клон 40 от ОТ239-258 до ОТ 257 с дължина L-
119.10м.-ф90PE, уличен водопровод клон39 от ОТ 257 до ОТ 299 с дължина L.10м-ф90; уличен 
водопровод клон 32 от ОТ 299-346-343 с дължина L-187м-ф90 PE и доизграждане на захранващ 
водопровод за с.Драката от ОТ 93-92-165-175-171-172-239-257-259-346 и 343/съпътстващ – Гл. 
клон II- от ОТ 93 до ОТ 92 и кл.42; клон 40; 39 и 32/с дължина L-763м. " на ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ, п.к. 2825, с. Струмяни, пл. “7 – ми Април" № 1 за определяне стойността на разхода за 
извършване на строително - монтажни работи, с които да се открие процедурата, Възложителят 
провежда настоящата пазарна консултация. 

Във връзка с гореизложеното, при желание да ни представите оферта за предмет 
“Реконструкция и доизграждане на улична водопроводна мрежа с.Микрево община Струмяни 
– II – ри етап: Гл. клон II , кл.9,11,13,16,19,25,28,29,30,32,33,34,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49 и 
кл.50; ЕТАП А – включващ реконструкция и доизграждане на улична водопроводна мрежа на 
част от Гл. клон II  - от ОТ 93 до ОТ92ф125 с L-71м., уличен водопровод – клон 42 от ОТ92-
165-171-172 до ОТ239-L-253м.-ф-90PE; уличен водопровод клон 40 от ОТ239-258 до ОТ 257 с 
дължина L-119.10м.-ф90PE, уличен водопровод клон39 от ОТ 257 до ОТ 299 с дължина L.10м-
ф90; уличен водопровод клон 32 от ОТ 299-346-343 с дължина L-187м-ф90 PE и доизграждане 
на захранващ водопровод за с.Драката от ОТ 93-92-165-175-171-172-239-257-259-346 и 
343/съпътстващ – Гл. клон II- от ОТ 93 до ОТ 92 и кл.42; клон 40; 39 и 32/с дължина L-763м. ", 
същата моля да бъде изготвена и да съдържа: 

1. Име и адрес на оферента, ЕИК; 
2. Оферта по образец и Техническо предложение съответстващо на тази в настоящото 

запитване; 
3. Ценово предложение с включено ДДС и без ДДС, съдържащо КСС; 
4. Срок на валидност на офертата; 
5. Дата на издаване на офертата; 
6. Подпис и печат на офертата; 

Моля, офертата да бъде представена на хартиен носител и да съдържа цялата необходима 
информация, за да бъде оценена. Да бъде подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена до 17:00 
часа на 09.07.2019 г. по поща/куриер с обратна разписка на горепосочения адрес за кореспонденция 
или доставена лично. 

Моля, също така да ни уведомите, дали Вашето дружество е вписано в Търговския 
регистър към Агенцията по вписвания и в Централен професионален регистър на строителя, 
съгласно Закона за Камарата на строителите и дали можете да извършвате 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. 

КМЕТ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ 

ЕМИЛ ИЛИЕВ /П*/ 

Забележка: подписите са заличени съгласно чл.2 от Закона за защита на личните данни.  


