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РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

ВСИЧКИ ЗАИНТРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА

за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОИ
за определяне на прогнозна стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Разработване на стратегически документи 
на Община Велико Търново в две обособени позиции:

Обособена позиция №1. Извършване на последващата оценка на Общински план за 
развитие (ОПР) 2014 - 2020г. на Община Велико Търново и подпомагане изготвянето на 
финален доклад - отчет за изпълнението на Интегриран план за градско възстановяване и 
развитие (ИПГВР) 2014 - 2020 г на Община Велико Търново.

Обособена позиция №2. Разработване на План за интегрирано развитие на Община 
Велико Търново за периода 2021 - 2027 г. и хармонизиране на План за устойчива градска 
мобилност (ПУГМ) на град Велико Търново към новите изисквания за стратегическо 
планиране на регионалното и пространственото развитие.“

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, Община Велико Търново кани 
всички заинтересовани лица, които притежават необходимата специализирана експертиза и 
капацитет за изпълнение на посочените в Техническата спецификация (Приложение № 1 към 
настоящата покана) дейности, да представят своите ценови предложения за едната или и за 
двете обособени позиции на обществената поръчка.

Целта на пазарната консултация е получаване на информация относно актуалйната 
пазарна стойност за изпълнение на предвидените в Техническата спецификация дейности за 
всяка от обособните позиции.

В приложените към поканата Приложение № 2.1 - Ценово предложение за обособена 
позиция № 1 и Приложение № 2.2 - Ценово предложение за обособена позиция № 2 лицата 
представят информация за цената на услугата като стойност без ДДС.

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 се съобразят с изискванията 
на Техническата спецификация (Приложение № 1) за изпълнение на предвидените дейности, 
свързани с разработване на стратегически документи на Община Велико Търново.
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Пазарните консултации и цялата информация, свързани с провеждането им и 
резултата от тях, се публикуват в профила на купувача на адрес: https://www.veliko- 
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/pazami-konsultacii/ .

Офертите за участие следва да се депозират в срок до 30.03.2020 г. по един от 
следните начини:

1. лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга до 17:00 часа на последния 
ден от срока за получаване на оферта в Общински център за услуги и информация на 
гражданите (ОЦУИГ) на адрес: град Велико Търново, 5000, пл. „Майка България“ № 2, в 
опаковка върху която, освен идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, 
телефон, факс и e-mail, се изписва:

ДО ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
гр. Велико Търново, 5000, пл. „Майка България” №2

ОФЕРТА

за участие в пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП, съдържаща ценово предложение 
във връзка с покана с изх. №........................... /2020 г.

за определяне на прогнозна стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Разработване на стратегически документи на Община Велико Търново в две обособени 
позиции”
За позиция №......................................................................................................................................

/посочва се номера на обособената(те) позиция(и), за която (които) се представя/
От:................................................................................................................ ЕИК...............................
Адрес за кореспонденция: град:....................................................... Пощенски код........................
Ул. . ....................................................................................................... “, вх.......№........, ет...............
Телефон:....................................................................... факс:..............................................................
Електронна поща..................................................................................................................................
Лице за контакти:.................................................................................................................................

2. по електронен път на електронна поща тор vt@abv.bg (до 24:00 ч. на последния 
ден от срока за получаване на оферта). В полето „относно” на електронното писмо се 
посочва „Оферта за участие в ПК, номер на позицията(иите), за която(ито) се отнася и името 
на участника”. Електронното писмо следва да съдържа идентификацията на участника, адрес 
за кореспонденция, телефон, факс и e-mail. Приложеното(те) към електронното писмо 
Ценово(и) предложение(я) се подписва(т) с електронен подпис.

Забележка: Когато ценовото предложение е подписано от лице, което представлява 
участника по пълномощие, към офертата се прилага и пълномощно или друг документ, в 
който да е посочена информация относно обхвата на представителната власт на 
упълномощеното лице.

Важно: Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в 
страната Община Велико Търново препоръчва на всички заинтересовани лица да подадат 
своите предложения по електронен път.

В тази връзка Държавна агенция „Електронно управление” публикува на електронната 
си страница информация, че физическите лица и бизнеса ще могат да получат от „Борика“ 
АД и „Евротръст Технолъджис” АД безплатен облачен или мобилен КЕП, с който за период 
от един месец да подписват безплатно електронни документи.
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График за провеждане на отделните етапи от пазарната консултация:
Срок за подаване на оферти за участие: до 30.03.2020 г.;
Срок за разглеждане на предложенията, приключване на консултациите и 
обявяване на резултатите: до 7 (седем) работни дни, след изтичане на срока за 
подаване на офертите за участие в пазарните консултации.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение 1 „Техническа спецификация“
Приложение 2.1 Образец на Ценово предложение във връзка с участие в пазарни 
консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за обособена позиция № 1
Приложение 2.2 Образец на Ценово предложение във връзка с участие в пазарни 
консултации по реда нй чл. 44 от ЗОП за обособена позиция № 2

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАН<Ж
Кмет на Община Велико Тъ
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.




