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ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ 
 

Изх № 12-03-1 / 16.01.2020 г. 
 
 

Относно: Провеждане на пазарни консултации по реда на чл.44, ал.1 във връзка с чл. 21, ал.2 от 
Закон за обществените поръчки /ЗОП/, за предоставяне на оферти с индикативна стойност за 
изпълнението на обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор (СН) при 
изпълнение на СМР на обектите по проект „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация 
на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в община Котел” по 
три обособени позиции 
 
 
 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

Община Котел планира да обяви и възложи по реда на ЗОП обществена поръчка с предмет: 
УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР (СН) при изпълнение на СМР на обектите по 
проект „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и 
съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в община Котел” по три обособени позиции, както 
следва: 

Обособена позиция № 1: Упражняване на СН на обект „Реконструкция на вътрешна 
водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап” и „Реконструкция на вътрешна 
водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети етап”; 

Обособена позиция № 2: Упражняване на СН на обект „Реконструкция на вътрешна 
водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел”; 

Обособена позиция № 3: Упражняване на СН на обект „Реконструкция на външна 
водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича, община Котел”. 

Във връзка с възможностите, заложени в чл.21, ал.2 от ЗОП, възложителите могат да 
изчислят прогнозната стойност на обществената поръчка съобразно пазарната стойност на 
предстоящите за възлагане дейности, определена в резултат на пазарни консултации. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.44 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗОП, Община 
Котел провежда пазарни консултации относно определяне на прогнозната стойност на посочената 
обществена поръчка, като Ви каним да подадете оферта с индикативна стойност за изпълнение на 
дейностите, предмет на същата. 

Описание на техническите характеристики на предмета на поръчката и обхвата на 
дейностите по нея, са посочени в Техническата спецификация–Приложение № 1, неразделна част 
към настоящата покана и Инвестиционните проекти, които може да откриете на следната връзка 
https://kotel.bg/profil-na-kupuvacha/proceduri-po-zop-2019/4-2019-011/ т.4 от таблицата – Технически 
проекти, приложени в обществената поръчка за изпълнение на СМР на обектите. 

Представената индикативна оферта следва да бъде съобразена с Техническата спецификация 
на възложителя, неразделна част от настоящата покана, както и да бъдат изготвени по приложения 
образец. 

ОБЩИНА 
КОТЕЛ 
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Индикативните оферти следва да са изготвени на бланка на оферента и да съдържат - 
наименование на оферента, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и 
печат на оферента и ценово предложение в лева без и с включен ДДС.  

В индикативните ценови предложения следва да са включени всички разходи по изпълнение 
на предмета на поръчката, включително печалба и всички други присъщи разходи, не упоменати  
по-горе.  

Оферентите, когато са български лица, трябва да са вписани в Търговския регистър, воден от 
Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, следва да са вписани в аналогични 
регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, удостоверяващ 
тяхната  правосубектност съгласно националното им законодателство. 

Срокът на валидност на индикативните оферти не може да бъде по кратък от 180 календарни 
дни, считано от крайния срок за тяхното получаване.  

Офертите се подават в оригинал, като същите се представят до 17:00 ч. на 24.01.2020 г. на 
адрес: гр.Котел, пл.”Възраждане” №1, ет.1, ст.2 – Административно обслужване /деловодство/ или 
на електронен адрес: kmet@kotel.bg или dmiteva@kotel.bg . 

Лице за контакти: инж. Дорина Митева 

Върху опаковката с индикативната оферта следва да бъде изписано: 
„Индикативна оферта за обществена поръчка с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН 
НАДЗОР (СН) при изпълнение на СМР на обектите по проект „Изграждане, реконструкция 
и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. 
ж. в община Котел” по три обособени позиции, както следва: 
Обособена позиция № 1: Упражняване на СН на обект „Реконструкция на вътрешна 
водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап” и „Реконструкция на вътрешна 
водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети етап”; 
Обособена позиция № 2: Упражняване на СН на обект „Реконструкция на вътрешна 
водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел”;  
Обособена позиция № 3: Упражняване на СН на обект „Реконструкция на външна 
водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича, община Котел” и да бъдат посочени: 
наименованието на оферента, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и 
електронен адрес (електронна поща).  
В електронното писмо в „относно“ следва да бъде изписан изходящият номер на Община Котел, 
посочен в поканата, а в подписа да бъдат посочени: наименованието на оферента, адрес за 
кореспонденция, телефон и електронен адрес (електронна поща) и по възможност - факс. 
 
Важно:  
Уведомяваме Ви, че представените от Вас в настоящата пазарна консултация стойности/цени са с 
индикативен характер и не са обвързващи в случай на последващо участие при откриване на 
процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, като имат единствено за цел да бъде 
извършено проучване на пазара и реалните пазарни цени, които да бъдат сравнени и анализирани и 
на тази основа да бъде определена прогнозната стойност на обществената поръчка. 

Индикативните предложения, както и всяка друга информация, представена като резултат от 
пазарната консултация, ще бъдат публикувани в профила на купувача в интернет страницата на 
Община Котел, раздел „Пазарни консултации”, съгласно принципите за защита на конкуренцията, 
недискриминация, публичност и прозрачност, заложени в ЗОП, както и принципа за 
равнопоставеност на потенциалните участници в предстоящата процедура за възлагане на 
обществената поръчка. С подаването на индикативното предложение, всеки от участниците в 
пазарната консултация се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена 
от участника като резултата от пазарната консултация, ще бъдат публично достъпни в интернет 
страницата на Община Котел, с оглед спазването на изброените принципи и изисквания на 
българското законодателство. 

В случай, че не може да се осигури спазването на принципа за равнопоставеност, независимо от 
съблюдаване на изискванията на чл.44, ал.3 от ЗОП, кандидатът или участникът, участвал в 
пазарната консултация, се отстранява от процедурата по обществената поръчка, ако не може да 
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докаже, че участието не води до нарушаване на този принцип /чл.54, ал.1, т.5 от ЗОП/. Преценката 
за необходимостта от отстраняване от участие е на Възложителя, но тежестта на доказване на 
принципа на ЗОП е на кандидатите или участниците в обществената поръчка. 

Настоящата покана за представяне на индикативни предложения не представлява процедура за 
възлагане на обществена поръчка по смисъла на ЗОП. Пазарната консултация се извършва с цел 
осигуряване на публичност и прозрачност на процеса по формиране на прогнозната стойност на 
обществената поръчка. 
 
 
Приложение № 1 – Техническа спецификация 
Приложение № 2 – Образец на индикативна оферта 
Инвестиционни проекти https://kotel.bg/profil-na-kupuvacha/proceduri-po-zop-2019/4-2019-011/  
 
 
 
 
 
……………/п.п/ * 
ДЕТЕЛИНА АДАМОВА 
Зам. кмет на Община Котел 
и длъжностно лице по чл.7, ал.1 от ЗОП 
съгл. Заповед № РД-13-208/ 18.06.2019 г. 
 
 
 * Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП  
във вр. с чл.2 от ЗЗЛД. 
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