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за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

за определяне на прогнозна стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
“Доставка и монтаж на павилиони” по проект „FairDeal - мрежа - платформа за бърза 
доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното 
сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество 
INTERREG V-А Румъния-България 2014-2020г. Проектен код: 16.4.2.106, e-MS код: 
ROBG204

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Велико Търново изпълнява проект „FairDeal - мрежа - платформа за бърза 
доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното 
сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A 
Румъния-България 2014-2020г. Проектен код: 16.4.2.106, e-MS код: ROBG204. В рамките на 
проекта трябва да бъдат организирани панаири на местните занаяти във Велико Търново и 
Крайова. Те ще допринесат за популяризирането на местни занаятчийски продукти и 
платформата за електронна търговия FairDeal като ефективен маркетингов инструмент, 
който ще стимулира директните продажби и търсенето. За организиране на панаира във 
Велико Търново, Възложителят се нуждае от доставка и монтаж на павилиони. 
Участникът, избран за изпълнител, следва да достави и монтира 38 (тридесет и осем) броя 
павилиони.

Община Велико Търново неколкократно обявява обществени поръчки за избор на 
изпълнител, завършващи с прекратяване (поради различни причини, една от които - отказ 
на определените изпълнители да подпишат договор, поради промяна в пазарните 
условия). Общата прогнозната стойност, посочена в прекратяваните обществени поръчки 
бе 37 499,16 лв. без ДДС (за всичките 38 павилиона), а единичната прогнозна стойност за 
един павилион - 986,82 лв. без ДДС, на база изискваните технически характеристики.

В изпълнение на чл. 44 от ЗОП Община Велико Търново провежда пазарни 
консултации за определяне на пазарната стойност на 1 брой, респ. 36 броя павилиони с 
характеристики и функционалности, съгласно приложената техническата спецификация, в 
съответствие с изискванията на проект „FairDeal - мрежа - платформа за бърза доставка на 
уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”.
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БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО;

Целта на пазарната консултация е получаване на информация относно пазарната 
стойност на преместваемите обекти за търговска дейност тип „павилион“ (съобразно 
посочените характеристики в техническата спецификация).

Посочените от участниците пазарни стойности не са обвързващи в случай на 
последващо участие при откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по 
реда на ЗОП със същия предмет.

В изпълнение на изискванията на чл. 44, ал. 3 от ЗОП Възложителят ще предприеме 
действия, гарантиращи, че лицата, участвали в пазарните консултации нямат предимство 
пред останалите кандидати или участници, а именно:

1. Публикуване на профила на купувача на цялата информация, разменена по повод 
подготовката за възлагане на обществената поръчка, включително получения от 
възложителя резултат, а ако това е невъзможно - посочване чрез профила на 
купувача на мястото, от което тази информация може да бъде получена;

2. Определяне на подходящ срок за получаването на оферти, включително като се 
прецени дали съкращаването на срокове не води до нарушаване на принципа на 
равнопоставеност.

В случай, че с извършването на действията по ал. 3 и/или 4 на чл. 44 от ЗОП не 
може да се осигури спазване на принципа за равнопоставеност, кандидатът или 
участникът, участвал в пазарните консултации се отстранява от процедурата, ако не може 
да докаже, че участието му не води до нарушаване на този принцип.

При представяне на предложенията си лицата следва да имат предвид, че 
доставката и монтажа на павилионите, предмет на възлагане, следва да отговарят на 
изискванията, посочени в приложение 1 „Техническа спецификация.

Пазарните консултации и цялата информация, свързани с провеждането им и 
резултата от тях, се публикуват в профила на купувача, на адрес: https://www.veliko- 
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/pazarni-konsultacii/.

Офертите за участие следва да се депозират в срок до 5 (пет) работни дни (до 
17:00 часа на петия работен ден) от датата на публикуване на поканата в Профила на 
купувача на Община Велико Търново, в раздел „Пазарни консултации“ на адрес: град 
Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2, в Общински център за услуги и информация 
на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико Търново, пл. „Майка 
България” № 2, Пощенски код 5000 в запечатана непрозрачна опаковка върху която, освен 
идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail, се 
изписва:

европейски фонд за регионално развитие
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО;

О Ф Е Р Т А

за участие в пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП, съдържаща ценово предложение
във връзка с покана с изх. № ............./2019 г.

До Кмета на Община Велико Търново, във връзка с провеждане на пазарни 
консултации на основание чл. 44 от ЗОП, за определяне на прогнозна стойност за възлагане 
на обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на павилиони” по проект „FairDeal 
- мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на 
трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично 
сътрудничество INTERREG V-А Румъния-България 2014-2020г. Проектен код: 16.4.2.106, 
e-MS код: ROBG204

От:...................................
Адрес за кореспонденция: град:
Ул.  ..................................
Телефон:...........................
Електронна поща..................
Лице за контакти:..................

...........ЕИК.....................

....................Пощенски код

...........“, вх.......№ ....., ет
факс:.............................

График за провеждане на отделните етапи от консултацията:
- Срок за подаване на оферти за участие: до 5 (пет) работни дни от датата на 

публикуване в профила на купувача на пазарната консултация)
- Срок за разглеждане на предложенията, приключване на консултациите и 

обявяване на резултатите: до 3 (три) работни дни, след изтичане на срока за 
подаване на офертите за участие в пазарните консултации

Приложения:
1. Приложение 1 „Техни^^^ип спецификация“
2. Приложение 2 - Образец „Ценово предложение във връзка с участие в пазарни 

консултации no pedq на/ чл. 44 от ЗОП“
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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




