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ДО 

ВСИЧКИ  

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

 

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ 

За Доставка на климатици и климатична техника по проект „Реконструкция и 

ремонт на общински сгради,в които се предоставят обществени услуги,с цел 

подобряване на тяхната енергийна ефективност в селата Билка, Добра поляна, 

Дъскотна, Планиница, Разбойна, Рупча, Ръжица, Сини рид, Соколец, Струя, Ясеново, 

Скалак и Преображенци на община Руен“. 

 

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

На основание чл.44,ал.1 от ЗОП и във връзка с предстоящо кандидатстване на 

община Руен по проект за „Реконструкция и ремонт на общински сгради,в които се 

предоставят обществени услуги,с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност в 

селата Билка, Добра поляна, Дъскотна, Планиница, Разбойна, Рупча, Ръжица, Сини рид, 

Соколец, Струя, Ясеново, Скалак и Преображенци на община Руен“ 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. , моля да 

представите индикативни оферти за доставка на компютърна техника и специализирано 

оборудване с параметри посочени в Техническата спецификация неразделна част от 

Поканата.  

Всяка оферта трябва да съдържа: 
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1.Име и адрес на оферента; 

2. Срок на валидност на офертата; 

3. Дата на издаване на офертата; 

4. Техническо предложение; 

5. Цена в лева с посочен ДДС; 

6. КСС съгласно образец. 

Оферта може да подаде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо 

лице или техни обединения,които имат право да извършват доставки на посоченото 

оборудване,съгласно законодателството на държавата, в която е установено. 

Оферентите следва да бъдат вписани в Търговският регистър,а ако са чуждестранни лица 

следва да представят документ за правоспособност,съгласно националното си 

законодателство. 

Срокът на валидност на офертата трябва да бъде минимум 180 /сто и осемдесет /дни. 

Офертата се изготвя и подава на български език. 

Представените образци-приложения към настоящата покана са задължителни за 

участниците. 

Офертите се представят в обща непрозрачна опаковка върху,която се изписва: 

Наименование на участника:…………………………………………… 

Адрес за кореспонденция: ………………………………………………… 

Тел./ факс или електронен адрес:……………………………………… 

 

Оферта за участие в пазарни консултации с предмет: 

За Доставка на климатици и климатична техника по проект „Реконструкция и ремонт 

на общински сгради,в които се предоставят обществени услуги,с цел подобряване на тяхната 

енергийна ефективност в селата Билка, Добра поляна, Дъскотна, Планиница, Разбойна, 

Рупча, Ръжица, Сини рид, Соколец, Струя, Ясеново, Скалак и Преображенци на община 

Руен“. 

     Получател: Община Руен 

            Адрес: област Бургас, община Руен, с. Руен, п.к. 8540, 

                                                     ул.“Първи май“ № 18;    
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Оферти се подават на посоченият адрес в Деловодството на общината в срок до 

11.07.2018г. 

 

Приложения: 

1.Техническа спецификация; 

2.Представяне на участника - Образец 1; 

3.Техническо предложение – Образец 2; 

4.Ценово предложение – Образец 3; 

5. КСС – Образец 3.1. 

 

 

   

 

   П. П. 

              ИСМАИЛ ЮСМЕН ОСМАН 

              КМЕТ НА ОБЩИНА РУЕН  

 


