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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 и чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ 

и чл.31, ал.2, т.1 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществени 

поръчки в Областна администрация на Софийска област, във връзка с Докладна записка 

с рег.№ 08.08-26/14.06.2018 г., ръководейки се от принципите на публичност, 

прозрачност и равнопоставеност, с цел насърчаване на свободната конкуренция, 

отправя настоящата 

 

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА 

във връзка с определянето на изпълнител за изготвяне на геодезическо заснемане 

на съществуващи сгради – частна държавна собственост в ПИ № 955 по 

действащия кадастрален план на в.з. „Лозята”, с. Трудовец, община Ботевград, с 

цел установяване на действителната застроена/ разгъната застроена площ, 

етажност, вид на конструкцията и година на построяване на същите. 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ПОКАНАТА. 

1. Предмет на поканата: “Изготвяне на геодезическо заснемане на 

съществуващи сгради – частна държавна собственост в ПИ № 955 по действащия 

кадастрален план на в.з. „Лозята”, с. Трудовец, община Ботевград, с цел установяване 

на действителната застроена/разгъната застроена площ, етажност, вид на 

конструкцията и година на построяване на същите.“ 

2. Обект на поканата: Услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за 

обществените поръчки /ЗОП/. 
3. Прогнозна стойност - до  500.00  /петстотин/ лева без ДДС. 

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

5. Срок за изпълнение – до 7 /седем/ календарни дни от датата на подписване на 

договор. 

6. Критерий за избор: „Най-ниска предложена цена“. 

 

II. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОКАНАТА. 

 

1. Оферентите се задължават да извършат оглед и измервания на място на сградите 

– държавна собственост и да представят данните от измерванията в графичен 

вид и на електронен носител. 

2. Оферентите следва да притежават пълна проектантска правоспособност. 
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III.  ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ. 

1. Попълнена оферта. 

Всяка оферта, подписана и подпечата, следва да съдържа следните реквизити: 

- Административни данни на оферента: наименование, административен адрес, 

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

(ако има такъв); 

- Срок за изпълнение на услугата. 

- Ценово предложение – обща стойност за изпълнение, без включен ДДС; 

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

- Писмени доказателства, удостоверяващи пълна проектантска правоспособност. 

 

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

17.08.2018 г. (вкл.) на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 6, с предмет: “Изготвяне на 

геодезическо заснемане на съществуващи сгради – частна държавна собственост в 

ПИ № 955 по действащия кадастрален план на в.з. „Лозята”, с. Трудовец, община 

Ботевград, с цел установяване на действителната застроена/ разгъната застроена 

площ, етажност, вид на конструкцията и година на построяване на същите“. 

 

Лице за контакти: Даниела Арбова – Главен експерт в Дирекция „АКРРДС“,                  

тел: 02/ 930  18 44; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


