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ДО 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

ПОКАНА 

ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ 

(1-1а остюваиие чл. 21, ал. 2 и чл. 44 от ЗОП) 

Относно: представяне на индикативни ценови оферти във връзка с кандидатстването 

на „Напоителни системи" ЕАД по подмярка 4.3 "Инвестиции за развитие, 
модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура" от мярка 4 
,,Инвестиции в материални активи" по Програма за развитие на селските райони 2014-
2020 г. и относно подготовката за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на 

специализирана механизация за поддръжка на хидротехническата изправност на 
хид омелио ативни съо ъжения собственост на „Напоителни системи" Е " 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

С настоящото, Ви отправям покана за представяне на индикативна ценова 

оферта във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка „Доставка на 

специализирана механизация за поддръжка на хидротехническата изправност на 

хидромелиоративни съоръжения собственост на „Напоителни системи" ЕАД" 

При интерес от ваша страна, в срок до 17:30 часа на 11.03.2020r., може да 

представите Вашата оферта при запознаване и при спазване на следните условия и 

изисквания: 

I. ДОПУСТИМОСТ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

ИНФИКАТИВНА ЦЕНОВА ОФЕРТА

Във връзка с УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ с проектни предложения за 
предоставяне на безвъз1vtездиа финаисова помощ по процедура чрез подбор по 
подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в иифраструктура, свързана с развитието, 
модертtзирането или адаптирането иа селст<оmо и горското стопаиство" от мярка 4 
„ Инвестиции в материалт-ш активи" от Програма за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020 г., оферентите следва да отговарят на следните изисквания: 

1. Оферентите, когато са местни лица, следва да са вписани в търговския 

регистър, а оферентите - чуждестранни лица, следва да представят документ за 

правосубектност съгласно националното им законодателство. 

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНДИКАТИВНИТЕ ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

1. Индикативните оферти се изготвят по образец на Възложителя (приложение

№1 към настоящата покана). Посочените цени се закръглят до втория знак след 

десетичната запетая. 

2. Заинтересованите лица следва да се запознаят подробно с Техническата

спецификация (Приложение №2 към настоящата покана) съдържаща видовете 
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