
                              
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони 

„Европа инвестира в селските райони” 

СДРУЖЕНИЕ “МИГ САМОКОВ” 
Самоков – 2000, ул.”Македония” № 34 , e-mail: mig_samokov@abv.bg 

 

 

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ 
 

Относно: Провеждане на пазарни консултации по реда на чл.44, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от 
Закон за обществени поръчки относно представяне на предложения с индикативна цена за 
изпълнение на проектно предложение и обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на 
офис обзавеждане за нуждите на „Културен център „Самоков – уникално съчетание на 
традиции, култура и природа”, по Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за 
сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие”, финансирана от ПРСР 2014 - 2020г 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Самоков” планира да 

кандидатства с проектно предложение по процедура BG06RDNP001-19.607 - Подбор на 

проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по 

подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни 

инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 

г. 
В проектното предложение е включена дейност за доставка и монтаж на офис 

обзавеждане за нуждите на Културен център „Самоков-уникално съчетание на традиции, 
култура и природа”. 

Във връзка с гореизложеното, моля да ни представите ценова оферта за изпълнение  на 
обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на 
„Културен център „Самоков – уникално съчетание на традиции, култура и природа”, по 
Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни 
инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансирана от 
ПРСР 2014 - 2020г 

Индикативното ценово предложение следва да съдържа стойности без ДДС и с ДДС, да е 
съобразено с изискванията на Възложителя за видовете работи и да включва всички разходи по 
изпълнение предмета на поръчката. 

Уведомяваме Ви, че представените от Вас в настоящото пазарно проучване стойности 
имат индикативен характер и не са обвързващи в случай на откриване 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 на тази основа да бъде определена 
прогнозната стойност на обществената поръчка. 

Настоящата покана и приложенията й са публикувани на профила на купувача на СНЦ 
„МИГ Самоков” в Централизираната електронна платформа, на електронен адрес: 
https://app.eop.bg. 

       

 
 
Офертата следва да бъде представена до 17:30 часа на 29.08.2022 г.  

Офертите за участие следва да се депозират по един от следните начини: 



1. Лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга до 17.30ч. на 29.08.2022г. в 

офиса на МИГ Самоков или на адрес: гр. Самоков, ПК 2000, ул.”Македония” № 34 

всеки работен ден от 08.30ч. до 17.30ч. в опаковка върху която се изписва: 

 

ДО СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САМОКОВ“ 

ГР. САМОКОВ, УЛ. МАКЕДОНИЯ №34 

ОФЕРТА 
За участие в пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП по покана №2/ 2022г. 

За определяне на прогнозна стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка и 

монтаж на офис обзавеждане за нуждите на „Културен център „Самоков – уникално съчетание 

на традиции, култура и природа”, по Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за 

сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие”, финансирана от ПРСР 2014 - 2020г. 

От………………………………………………………………………ЕИК………………………. 

Адрес за кореспонденция:  

Град/село……………………………………………….., пощенски код……………………………  

ул. …………………………………………………………..., №………,вх……….ет…….., ап…… 

Телефон:……………………………………… факс………………………………………………... 

Електронна поща:…………………………………………………………………………………… 

Лице за контакт:…………………………………………………………………………………….. 

2. По електронен път на електронната поща mig_samokov@abv.bg. В полето „относно" 

на електронното писмо се посочва: „Оферта за участие в пазарни консултации" и 

името на участника. Електронното писмо следва да съдържа идентификацията на 

участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail. Приложеното към 

електронното писмо. Ценово предложение се подписва с електронен подпис. Когато 

се подава предложение на електронен адрес същото следва да бъде подадено по 

реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. 

  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. 
 

Приложения: 

3. Приложение № 1 – Технически спецификация; 
4. Приложение № 2 - Оферта по образец; 

 

 

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ  /П/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

НА МИГ САМОКОВ 
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