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        Изх. № _____ от ______2011 г.            

                                                                                   

 

ДО 

  ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 
 

  

Относно: Набиране на офертни предложения за участие в малка обществена поръчка с 

предмет: Изработване на рекламни и информационни материали по  проект на 

Община Силистра „Изграждане и функциониране на областен информационен център 

в гр. Силистра”, финансиран по Оперативна програма «Техническа помощ» съгласно 

договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-0005-C0001 

 

 

 

   УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

   На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки и 

във връзка със Заповед № 1520/03.10.2011 г. на Кмета на Община Силистра за откриване на 

малка обществена поръчка с предмет: Изработване на рекламни и информационни 

материали по  проект на Община Силистра „Изграждане и функциониране на областен 

информационен център в гр. Силистра”, финансиран по Оперативна програма 

«Техническа помощ» съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № 

BG161PO002-3.3.02-0005-C0001,  Ви отправям настоящата покана за представяне на оферта 

за участие.  

       При съгласие от Ваша страна, моля да представите оферта, придружена с 

необходимите документи в деловодството на Община Силистра  в срок до 14:00 часа на 

27.10.2011 год. на  адрес:  гр. Силистра,   ул.”Симеон Велики” № 33. 

      Като участник следва да изготвите един оригинален екземпляр на оферта, съдържаща три 

отделни плика, в които са  приложени следните документи: 

       

 І. Плик №1 с надпис -  Документи за подбор. 

      Участникът прилага в Плик №1 следните документи: 

   1. Списък на приложените документи - подписан от участника;     

   2. Документи за регистрация на участника: 

            2.1. Заверено копие на удостоверение за актуално състояние на участника, издадено 

не по-рано от шест месеца от датата на представянето му от съответния компетентен съд по 

регистрация  или  

            2.2. Заверено копие на удостоверение от Търговски регистър към Агенция по 

вписванията по чл.23 от Закона за търговския регистър, съдържащо ЕИК на участника; 

   3. Декларация съгласно чл. 47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, подписана от представляващия съгласно 

актуалната му регистрация - образец; 

   4. Административни сведения за участника - образец; 

 

      ІІ. Плик №2 с надпис - Предложение за изпълнение на поръчката: 

     Участникът прилага в Плик № 2 попълнено Техническо предложение за изпълнение на 

поръчката. 
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      ІІІ. Плик №3 с надпис - Предлагана цена 

       Ценова оферта - цена с ДДС, съгласно приложено задание, както и анализи на  

ценообразуването й.  

        Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от 

него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху 

плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 

електронен адрес.  

      Ценовите оферти ще се разгледат и оценят от комисия назначена със Заповед от 

Възложителя по критерия: „най-ниска цена” на  27.10.2011 г. от 15.00 ч. в заседателната 

зала на общинската администрация. 

 

      Сключване на договор: 

      Договор за изпълнение на горецитираната обществена поръчка ще се сключи с 

участника, класиран на първо място, като преди неговото сключване е необходимо да бъдат 

представени следните документи в оригинал или заверени копия: 

          1.Удостоверение от НАП за липса на задължения и Удостоверение от Дирекция 

„Финанси” за липса на задължения към Община Силистра. 

          2.Удостоверение от Окръжен съд за липси на открито производство по ликвидация и 

по несъстоятелност /прилага се при липса на Удостоверение от Агенцията по вписванията с 

посочен ЕИК/. 

            3.Свидетелство за съдимост на управителя или упълномощен представител, издадено 

от съответния компетентен орган не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му. 

 

      Допълнителна информация може да получите  от Г. Даскалова – ръководител на 

проекта, тел. 086/816 317 или В. Азаджийска – счетоводител на проекта, тел. 086/816 270. 

           

      Приложения: 

          1. Приложение – Техническа спецификация; 

          2. Декларация по чл.47, ал.1, ал.2, ал.5 от ЗОП; 

          3. Техническо предложение; 

          4. Ценова оферта 

 5. Административни сведения  

 

             
 ГД/ГД     

 

                                                                                      

 

                                    КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА:__________________ 

                                                                                                        /инж. Иво Андонов/ 
                                                                               

 


