ОБЩИНА СТРУМЯНИ
Изх. № 08 04-461(2)/08.06.2020 г.
ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на
ОБЩИНА СТРУМЯНИ, п.к. 2825, с. Струмяни, пл. “7– ми Април" № 1 по процедура №
BG06RDNP001-19.396 МИГ СТРУМА - СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ
МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ
РАЗШИРЯВАНЕТО
НА
ВСИЧКИ
ВИДОВЕ
МАЛКА
ПО
МАЩАБИ
ИНФРАСТРУКТУРА” на Оперативна Програма за развитие на селските райони,
Приоритетна ос „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от
общностите местно развитие)“ и съгласно раздел 14. 1. „Допустими разходите“ от
Условия за кандидатстване по процедурата за определяне стойността на разхода за
организация и управление на проект „Изграждане и обновяване на площи за широко
обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените
потребности на територията на община Струмяни“, с които да се кандидатства,
Възложителят провежда настоящата пазарна консултация.
Във връзка с гореизложеното, при желание да ни представите оферта за
предоставяне на консултански услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите
по проекта до изплащане на помощта за проект със заглавие „Изграждане и обновяване на
площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на
обществените потребности на територията на община Струмяни“, същата моля да бъде
изготвена и да съдържа:
1. Име и адрес на оферента, ЕИК;
2. Оферта по образец;
3. Ценово предложение с включено ДДС и без ДДС;
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 12:00 часа на 15.06.2020 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.
ЕМИЛ ИЛИЕВ /*П/
КМЕТ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ
Забележка: подписите са заличени съгласно чл.2 от Закона за защита на личните данни.

