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ПО

САНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Гегистоаниоиен индекс и дата:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с предстоящо кандидатстване за получаване на безвъзмездна
финансова помощ на Община Костинброд с проект реконструкция
на общинска
пътна мрежа в община Костинброд" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"
от Мярка М07— „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и на основание чл. 29, ал. 16 от
Наредба No 12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура " от Мярка М07— „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони", моля да представите индикативни оферти по отношение извършването на
Строително-монтажни дейности за следните обекти:
1. "Реконструкция на общинска пътна мрежа с обхват: Път II-81/о.п.София КостинбродЛФАО,
Път I-8/Драгоман-София/
- Петърч", Път
II-81
/Костинброд-Градеи/
- кв.Обединение, Път III-811/Богьовци - Сливница/ Безден и Път/Градец- Царичина/"',

Индикативните оферти трябва да съдържат:
- наименование на оферента;
- срок на валидност на офертата;
- дата на издаване на офертата;
- подпис и печат на оферента;
- подробни количествено-стойностни сметки с посочени единични цени за всяка
дейност и обща прогнозна цена на строителството, посочена в левове с описан
ДДС
Моля, оферентите, когато са местни лица, да са вписани в търговския регистър, а
оферентите - чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност
съгласно националното им законодателство. Оферентите също така следва да бъдат

вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за
Камарата на строителите и да могат да извършват строежи от трета категория съгласно
изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.
Индикативните оферти моля да бъдат изпратени по пощата с обратна разписка
до 17:00 часа 26.09.2016г., включително на адрес: гр.Костинброд, ул.Охрид №1.

Приложения:
1. Техническа спецификация- Количествена сметка;
2. Обяснителни записки;
3. Схеми и чертежи на обектите.
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