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HOkAHA ЗА  ПАЗАРНИ  КОНСУЛТАЦИИ  

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА, 

Във  връзка  с  установена  нужда  от  провеждане  на  пазарни  консултации, Ви  
моля  да  представите  оферти  с  предмет: „Ремонт  фасада  на  учебните  работилници  в  
ПГСС  „Иван  Вл. Мичурин", гр. Долни  чифлик." 

Офертите  следва  да  съдържат  следното : 

Наименование  на  оферента; 

Срок  на  валидност  на  офертата; 

- 	Дата  на  издаване  на  офертата; 
Подпис  и  печат  на  оферента; 

Техническо  предложение ; 

- 	Ценово  предложение  в  лева  без  JДC. 

Оферта  може  да  подаде  всяко  българско  или  чуждестранно  физическо  или  
юридическо  лице  или  техни  обединения , както  и  всяко  друго  образувание , което  има  
право  да  изпълнява  строителство , съгласно  законодателството  на  държавата, в  която  то  
е  установено . 

Оферентите  следва  да  са  вписани  в  rьрговския  регисrьр, а  ако  са  чуждестранни  
лица  следва  да  представят  документ  за  правоспособност, съгласно  националното  си  
законодателство. 

Оферентите  следва  да  бъдат  вписани  в  Централния  професионален  регисrьр  на  
строител~, съгласно  Закон  за  Камарата  на  строителите  и  да  могат  да  извършат  строежи   
и/или  отделни  видове  СМР  от  съответната  категория  съгласно  чл. 3, т.2 от  Закона  за  
камарата  на  строителите . 

Срокът  на  валидност  на  офертата  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. 

Индикативните  оферти  се  представят  в  обща  непрозрачна  опаковка, върху  
която  се  изписва: 



ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНА3ИЯ  ПО  СЕЛСКО  СТОПАНСТВО  
„ИВАН  ВЛАДИМИРОВИЧ  МИЧУРИН" 

гр. Долни  чифлик, ул. Сокачев  №4 тел: 051422510 , email: pgss_michurin@abv.bg  

Наименование  на  участника  
Адрес  за  кореспонденция  
Телефон  Факс  
Електронен  адрес  

ОФЕРТА  

ЗА  УЧАСТИЕ  В  ПАЗАРНИ  КОНСУЛТАЦИИ  ЗА: „Ремонт  фасада  на  учебните  
работилници  в  ПГСС  „Иван  Вл. Мичурин", гр. Долни  чифлик." 

Получател: 
ПГСС  „Иван  Мичурин", гр. Долни  чифлик, 
ул. Сокачев  №4 

Моля, офертите  да  бъдат  изпратени  по  пощата  с  обратна  разписка, по  куриер  или  

на  място  в  деловодството  до  16:00 часа  до  06.12.2019 г., на  адрес:, гр. Долни  чифлик, 

ул. Сокачев  №4, ПГСС  „Иван  Мичурин" като  при  по  — малко  от  три  получени  оферти, 

срока  ще  бъде  удължен  с  3(три) дни, до  09.12.2019 г. 

Приложения: 
1. Образец  №  1; 
2. Образец  №  2; 
3. Техническа  спецификация  ; 
4. КСС; 
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С  уважение, 	($~!  
Дрлни  
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Директор  на  „ПГ  ~' ~fв $л. ичурин" 
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