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ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

ОТ:

Община Кубрат
гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“ № 1
ПК: 7300
Тел.: 0848/ 72020
Факс: 0848/ 73205
е-таП: киЬга(@киЬга1.Ь§
Лице за контакт: Зюлфие Алиосманова Исмаил 

ДО: ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
Община Кубрат информира всички заинтересовани участници на пазара, че 
набира индикативни оферти на пазара по реда на чл.44, от ЗОП проект: 
„Рехабилитация на път К.8Е2170 ЯН -  2102, Борисово -  Юпер/ Черешово -  
граница общ. (Сливополе -  Кубрат) -  Сеслав - Л1 -  23/ и път КА23061 / II -  23, 
Беловец -  Кубрат/ - Горичево -  Божурово/ III -  2102/ на територията на община 
Кубрат“

Във връзка с проект: „Рехабилитация на път К8Е2170 ЯП -  2102, Борисово -  
Юпер/ Черешово -  граница общ. (Сливополе -  Кубрат) -  Сеслав - /И -  23/ и път 
КА23061 / II -  23, Беловец -  Кубрат/ - Горичево -  Божурово/ III -  2102/ на 
територията на община Кубрат“ на Община Кубрат, допустим за финансиране към 
Програмата за развитие на селските райони 2014 -  2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ Възложителят провежда пазарна консултация по реда на чл.44 от ЗОП за 
определяне стойността на разхода за изграждане на защитни тръби и защитени шахти.

Във връзка с гореизложеното, бихме искали да ни представите оферта за: 
Изграждане на защитни тръби и защитени шахти на проект: „Рехабилитация на път 
К8Е2170 ЯП -  2102, Борисово -  Юпер/ Черешово -  граница общ. (Сливополе -



Вашата оферта трябва да бъде изготвена в два еднообразни екземпляра и да 
съдържа:

1. Наименование на оферента, ЕИК.
2. Срок на валидност на офертата.
3. Дата на издаване на офертата.
4. Подпис и печат на офертата.
5. Техническо предложение.
6. Ценово предложение в левове с описание на ДДС.

Моля, офертата да бъде представена на хартиен и електронен носител и да 
съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде изготвена в два 
екземпляра, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена до 17:00 на 08.03.2017 г. по 
поща/куриер с обратна разписка на горепосочения адрес за кореспонденция или 
доставена лично.

Моля, също така да ни информирате дали Вашата фирма е вписана в търговския 
регистър към Агенцията по вписванията 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 четвърта група, трета 
категория, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите, 
поради факта, че това са задължителни условия към предлаганите от нас доставчици, 
при проектите, финансирани от Програмата за развитие на селските райони.

Прилагаме към настоящото запитване:
1. Образец на оферта, включваща техническо и ценово предложение;
2. Техническа спецификация;
3. Колич :метка.

Заличена информация, на 
Възложител: основание чл. 23 от ЗЗЛД


