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УТВЪРДИЛ:  /п/ 

ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ 

Областен управител на Софийска област 

 

Областният управител на Софийска, в качеството си на ВЪЗЛОЖИТЕЛ, на 

основание чл. 5, ал. 2, т. 8 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с                  

чл. 44, ал. 1 от ЗОП и ръководейки се от принципите на публичност, прозрачност и 

равнопоставеност, с цел насърчаване на свободната конкуренция, отправя настоящата 

 

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА 

във връзка с определяне на прогнозната стойност за предоставянето на услуга 

с предмет: „Осигуряване на външна професионална помощ за изготвяне на 

документация за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за 

обществените поръчки /ЗОП/ и участие в работата на комисията за разглеждане, 

оценяване и класиране на офертите в обществената поръчка”. 

  

Целта на пазарното проучване да бъде извършено проучване на пазара и реалните 

пазарни цени, като следва да бъдат представени индикативни оферти, които да бъдат 

сравнени и анализирани, и на тази основа да се заложи прогнозна стойност на 

извършване на услугата. 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ПОКАНАТА. 

 

Предмет на поканата: „Осигуряване на външна професионална помощ за изготвяне 

на документация за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за 

обществените поръчки /ЗОП/ и участие в работата на комисията за разглеждане, 

оценяване и класиране на офертите в обществената поръчка” 

 

II. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОКАНАТА. 

 

1. Оферентите могат да бъдат физически или юридически лица, с 

професионална компетентност за изпълнение на услугата, а именно 

образование: висше, специалност „право”. 

2. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 60 /шестдесет дни/. 

3. Срокът за изработването на цялостен пакет от документи за обществената 

поръчка е 2 / две/ седмици. 
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III.  ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ. 

 

Индикативната оферта, подписана и подпечата, е необходимо да съдържа най - 

малко следната информация: 

 Ценово предложение – в български лева с ДДС и без ДДС; 

 Срок на валидност на офертата – не по-малко от 60 /шестдесет/ дни; 

 Административни данни на оферента: наименование, административен адрес, 

лице за контакт, БУЛСТАТ, телефон, факс, електронна поща, електронен адрес 

(ако има такъв); 

 Писмени доказателства, удостоверяващи обстоятелствата по Раздел II, т. 1 от 

настоящата покана.  

 

Моля, при проявен от Вас интерес за участие, да изпратите оферта до 17:00 часа на 

12.10.2018 г. (вкл.) на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 6, с предмет:                     

„Осигуряване на външна професионална помощ за изготвяне на документация за 

възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки 

/ЗОП/ и участие в работата на комисията за разглеждане, оценяване и класиране 

на офертите в обществената поръчка”. 

 

Обръщам Ви внимание, представянето на индикативна оферта не обвързва по 

никакъв начин Областната администрация на Софийска област с избор на конкретен 

изпълнител и не осигурява конкурентно предимство в хода на процедурите за избор на 

изпълнител. 

 

Лице за контакти: Иван Зашев – Главен юрисконсулт, тел: 02/ 93 01 857. 

 
 

 

 

 

 

 


