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ДО                                                                                                  Изх. № 91-00-53/26.06.2018г. 
 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

 

 

П О К А Н А  
 

за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Община Етрополе има намерението да кандидатства с проект „Реконструкция на 

спортна площадка в кв. 177 по плана на гр. Етрополе“ по процедура чрез подбор 

BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на спортна инфраструктура“ по 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“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

В тази връзка и съгласно раздел 14.2, т. 8 от Условията за кандидатстване с 

проектни предложения по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., 

Община Етрополе следва да проведе пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за 

определяне размера на разхода, с който ще кандидатства за получаване на безвъзмездна 

финансова помощ. 

 

Във връзка с гореизложеното, Моля всички заинтересовани лица да представят 

оферта по отношение изпълнението на следните видове строително-монтажни работи: 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПОРТНА 

ПЛОЩАДКА В КВ. 177 ПО ПЛАНА НА ГР. ЕТРОПОЛЕ“ 

 

 
 

ДЕЙНОСТ 
 

Мярка K-во 

1. Демонтаж оградна мрежа м² 465 

2. Ремонт бетонова основа на ограда м' 150 

3. Почистване метални колове и пана бр. 56 

4. Боядисване метални колове и пана  бр. 56 

5. Подмяна на оградни пана с h=3,10 м. м' 150 

6. 
Подготовка на основата – почистване и изравняване на 

неравности 

бр. 1 

7. 
Доставка и монтаж на табло – ГРТ, за управление осветление, 

влагозащитено, заземено 

бр. 1 

8. Доставка и полагане в изкоп поцинкована шина 40/4 мм. м 10 

9. Доставка и набиване заземителен кол FeZn 63/63/1500 мм. бр. 7 

10. 
Контролно измерване на съпротивлението от акредитирана 

лаборатория 

к-т 1 
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11. 
Доставка и монтаж на осветител тип „прожектор“, 

окомплектован с LED 200W, 230V, IP65, комплект с окабеляване 

бр. 6 

12. 
Доставка и монтаж камера за видеонабюдение, IP66, минимално  

нощно наблюдение 100 м., комплект с окабеляване 

бр. 2 

13. 
Направа на акрилно, противохлъзгащо, саморазливно покритие 

– мин. 7mm. 

м² 1230 

14. Разчертаване на спортни игрища бр. 1 

15. 

Доставка и монтаж табло за баскетбол с размер 180 х 120см., 

комплект с ринг с  мрежа 100% PE, UV стабилизирана,  за 

употреба на открито 

бр. 2 

16. 

Доставка и монтаж на футболна врата с размери 300см. х 200см. 

х 100см. за мини футбол, изработена от метален кръгъл профил, 

прахово боядисан с крепежни елементи за монтиране на плетена 

мрежа 100% PE, UV стабилизирани, за употреба на открито 

бр. 2 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
 

Участниците в настоящите пазарни консултации трябва да отговарят на следните 

изисквания: 

1. Да бъдат вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ако 

са местни лица, а за чуждестранни лица – да представят документ за 

правосубектност съгласно националното им законодателство; 

2. Да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя 

съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи 

и/или отделни видове строителни и монтажни работи от пета категория. 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТИТЕ 
 

Всяка оферта трябва да съдържа: 
 

1. Наименование на оферента; 

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 посочен ДДС; 

7. Заверено копие на удостоверение за вписване в Централния професионален 

регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите. 

 

Участниците следва да изготвят своите оферти съгласно образците, приложени 

към настоящата покана. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, 

върху която се посочват наименованието на участника, адрес за кореспонденция, 

телефон, по възможност – факс и електронен адрес и наименованието на поръчката. 

 

Опаковката се надписва по следния начин: 
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ДО 
 

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ 

гр. Етрополе, п.к. 2180, пл. „Девети септември“ № 1 

 

 

 

ОФЕРТА 
 

за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за проект: „Реконструкция на 

спортна площадка в кв. 177 по плана на гр. Етрополе“ 

 

 

 

/Наименование на участника/ 

Адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес 

 

 

Офертите следва да бъдат подадени до 17:00 часа на 03.07.2018 г. на адрес: гр. 

Етрополе, пл. „Девети септември“ № 1, етаж 1, Информационен център. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

1. Информация за участника – Образец № 1 

2. Техническо предложение – Образец № 2 

3. Ценово предложение – Образец № 3 

 

 

 

 

С уважение, 

 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ /п/ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ 

 

 
 

Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 и 

чл. 23 от ЗЗЛД. 

 


