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ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ 

на основание чл. 44 от ЗОП - “Пазарни консултации“ 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

         Във връзка с  подготовка на проектно предложение „С ФОЛКЛОРА - 

НАПРЕД КЪМ МИНАЛОТО” на НЧ „Христо Ботев -1872“”гр. Нови пазар, 

обл. Шумен, с което да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по открита процедура за подбор на проектни предложения: 

№ BG06RDNP001-19.269 по Мярка 20 „Създаване на местен туристически 

продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“ “ от стратегията за 

местно развитие на Местна инициативна група "Нови пазар - Каспичан"  и 

чл.44 от Закона за обществените поръчки, с настоящата обява провеждаме 

пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет 

„Закупуване на облекла на фолклорните състави към читалището”. 

Оферираната цена за изработката по всяка една позиция трябва да включва 

цена на вложените материали и цената за труд/изработка. 

Изработването на всеки от посочените артикули ще се извърши по 

индивидуални размери на участниците, които ще бъдат взети от изпълнителя 

на място в сградата на НЧ “Христо Ботев - 1872“ по предварително съгласуван 

график. 

I. Срок за получаване на оферта до 10 /десет/ работни дни вкл. от 

публикуване на обявата. Краен срок за получаване на офертите до 17:00 

часа на 12.07.2019 г. на адрес: гр. Нови пазар, ул. “Патриарх Евтимий“ 1 

в  канцеларията на читалището. 

II. Прогнозна стойност  28 000 лева с ДДС. 

III. Вашата оферта трябва задължително да съдържа: 

1. Пълно наименование на оферента, седалище и адрес на 

управление; информация за контакт - телефон, имейл, интернет 

страница; 

2. Дата на издаване на офертата; 

3. Предложение съответстващо на техническата спецификация на 

Възложителя, посочена в настоящото запитване; 

4. Крайна цена с вкл. ДДС. ако оферента е регистрирано лице по 

ЗДДС той посочва за всички позиции единична цена, без вкл. 



 

ДДС, единична цена с вкл. ДДС и обща стойност без вкл. ДДС, и 

обща стойност с вкл. ДДС. 

5. Срок на валидност на офертата. Офертата следва да бъде със срок 

на офертата не по - малко от 6 месеца. 

6. Подпис и печат на представляващия оферента или на нотариално 

упълномощен от него представител. 

IV. Моля, офертата да бъде представена в оригинал и да съдържа 

цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде изготвяна 

на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, 

подпечатана, и да ни бъде изпратена с обратна разписка на адрес: гр. 

Нови пазар, ул. “Патриарх Евтимий“ 1 в  канцеларията на читалището 

или доставена лично. При изпращане на документите чрез поща или 

куриерска фирма за дата на входиране на офертата се приема датата на 

получаване на документите в канцеларията на читалището, а не дата на 

изпращане на документите по пощенско клеймо. 

V. Моля да ни информирате дали Вашата фирма е вписана в Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията, тей като това е задължително 

условие към предлаганите от нас доставчици при приемане и оценяване 

на проектите, финансирани по ПРСР 2014-2020 г. Ако оферента е 

чуждестранно лице, следва да представи документ за правосубектност 

съгласно националното му законодателство. 

VI. Настоящата “обява за събиране на оферти“ със съответните 

приложения е публикувана в “профил на купувача“ на НЧ “Христо 

Ботев -1872“ гр. Нови пазар https://chitalishte-np.com/  

 

 

 

Приложения: 

1. Приложение № 1 - Техническа спецификация; 

2. Приложение № 10 към Условия за кандидатстване - Запитване за оферта; 

 

С уважение,  

ЕМИЛ МИРЧЕВ: 

Председател на читалищното настоятелство 

при Народно читалище “Христо Ботев - 1872”гр. Нови 

пазар 

https://chitalishte-np.com/

