
 

 

Изх.№ Р-1242/13.03.2020 г. 

 

 

ДО 

ВСИЧКИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена 

поръчка с предмет “Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна 

мрежа на територията на община Рудозем за следните зимни експлоатационни 

сезони 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 г.” на основание чл.21, ал.2 от ЗОП чрез 

прилагане на способа на пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП Община 

Рудозем, Ви кани да представите Вашите индикативни оферти. 

 

Община Рудозем планира да възложи обществена поръчка с предмет: “Зимно 

поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на 

община Рудозем за следните зимни експлоатационни сезони 2020/2021, 2021/2022 и 

2022/2023 г.”. 

Пълното описание на техническите характеристики на предмета на поръчката и 

обхвата на дейностите по нея са посочени в Техническата спецификация на поръчката - 

Приложение №1 към настоящата покана. 

Във връзка с изложеното и на основание чл.44 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗОП 

Община Рудозем провежда пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност 

на планираните дейности. 

Уведомявам Ви, че представените от Вас в настоящата пазарна консултация 
стойности са с индикативен характер и не са обвързващи в случай на последващо 
участие при откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка по реда на 
ЗОП. 

Индикативните оферти на потенциалните оференти в настоящите пазарни 
консултации по чл.44, ал.1 от ЗОП следва да съдържат: 

• Наименование на оферента; 

• Срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-малък от 6 месеца; 

• Дата на издаване на офертата; 

• Подпис и печат на оферента /допуска се офертите да бъдат подписани и с 



 

електронен подпис на оферента/; 

 

Ценово предложение в лева с посочен без включен ДДС и с включен ДДС. 
 

За спазване на описаното съдържание и форма на офертата, оферентите следва да 
изпращат индикативните си оферти по попълнен образец - Приложение № 2 към 
настоящата покана. 

Срокът за получаване на офертите е до 17:00 часа на 18.03.2020 г. на адрес: гр. 

Рудозем 4960, бул.“България“ №15 или на електронната поща на Община Рудозем 

ob.rudozem@gmail.com. 

Предварително Ви благодаря! 

Приложения: 

1. Техническа спецификация - Приложение № 1; 
2. Образец на Оферта - Приложение № 2. 

 
 

С уважение, 

РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ 
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