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П О К А Н А 

за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП 

за определяне на прогнозна стойност и срок за изпълнение за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: "Изготвяне на Работен инвестиционен проект за обект: „Основен 
ремонт и реконструкция на съществуващите ВиК мрежи и съоръжения в обхвата на 
бул. „България" от ОК 1760а(2077а) до ОК 231(408) по ПУП на гр. Велико Търново" 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

На основание чл. 44, ал. 1 от ЗОП във връзка с подготовка за възлагане на 
обществена поръчка и най-вече за определяне на прогнозната й стойност и срок за 
изпълнение, Община Велико Търново кани всички заинтересовани лица да подадат 
предложения за цена и срок за изготвяне на Работен инвестиционен проект, в съответствие с 
изискванията, съдържащи се в приложената Техническа спецификация 

Целта на пазарната консултация е получаване на информация относно пазарната 
стойност и срок за изпълнение за изготвяне на Работен инвестиционен проект (съобразно 
посочените характеристики в техническата спецификация). 

В приложеното към поканата Предложение (оферта), лицата представят информация 
за цената на услугата като стойност без ДДС и за срока на изпълнението в работни дни. 

Посочените от лицата 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. 

При представяне на предложенията си лицата следва да имат предвид, че Работният 
инвестиционен проект, предмет на възлагане, следва да отговаря 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 
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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 и срок за 
изпълнение за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на Работен 
инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт и реконструкция на съществуващите 
ВиК мрежи и съоръжения в обхвата на бул. „България" от ОК 1760а(2077а) до ОК 
231(408) по ПУП на гр. Велико Търново" 
От: ЕИК 
Адрес за кореспонденция: град: Пощенски код 
Ул. ", вх № , ет 
Телефон: факс: 
Електронна поща 
Лице за контакти: 

График за провеяздане 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 

Пршожения: 
1. Приложение 1 „ Техническа спецификация " 
2. Приложение 2 - Образец „Предложение (оферта) във връзка с участие в пазарни 

консултации по реда нсн^л. 44 от ЗОП" 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: i 
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНСИ 
Кмет на Община Велико 
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