
 Страница 1 
 

ОБЩИНА АНТОН, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 
 

2089 Антон, пл. „Съединение” № 1 

тел.: +359 7186 2300; факс: +359 7186 2500 

e-mail: obanton@abv.bg, website: www.antonbg.com  

 

 

 

        

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

На основание чл. 29, ал. 15 от Наредба № 12/25.07.2016 г. за прилагане на Подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и във връзка с кандидатстване на Община 

Антон за безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 - Спорт 

„Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ 

от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за обект: „Реконструкция на спортна 

площадка  с. Антон, Община Антон, Софийска област” 

Всяка оферта следва да съдържа: 

1. Оферта – по Образец № 1; 

 2. Техническо предложение – по Образец № 2; 

 3. Ценово предложение - по Образец № 3; 

 4. Остойностена КСС - по Образец № 4. 

Оферентитe следва да са вписани в търговския регистър, а ако са чуждестранни лица следва 

да представят документ за правоспособност, съгласно националното си законодателство. 

Срокът на валидност на офертата да бъде минимум шест месеца, считано от крайния срок за 

подаване на оферти. Офертата се изготвя и подава на български език. 

Всички документи, които се представят заедно с офертата, следва да са оригинали или копия 

заверени с подпис и мокър печат (заверява се всяка страница) от участника, документите на чужд език да 

бъдат придружени с превод на български език и да са в срока на тяхната валидност, когато изрично в тях 

е записан такъв. Офертата и всички документи, изготвени от участника, следва да са подписани от 

лицето, представляващо участника, съгласно удостоверението за актуално състояние или ЕИК съгласно 

чл. 23 от Закона за търговския регистър. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен 

документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени или от изрично 

упълномощен негов представител с пълномощно с нотариална заверка на подписите. 
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Представените образци-приложения към настоящата покана са задължителни за 

участниците. 

Индикативните оферти се представят в обща непрозрачна опаковка, върху която се 

изписва: 

ДО:  

     Община Антон 

     С. Антон 2089, пл. „Съединение“ №1 

 

Оферта за участие в пазарни консултации за обект: …………………………………………… 

 

Наименование на оферента:…………………………………………………. 

Адрес за кореспонденция: …………………………………………………….. 

Телефон, факс или електронен адрес:………………………………………… 

 

   Офертите се представят в Деловодството на Община Антон, на адрес: с. Антон, пл. 

„Съединение“ №1,  всеки работен ден до 17:00 часа на 06.07.2018 г. 

 

Приложения: 

1. Оферта – Образец № 1; 

2. Техническо предложение - Образец № 2; 

3. Ценово предложение - Образец № 3; 

4. КСС и Технически спецификации - Образец № 4; 

 

 

ИНЖ. СТОЯН ГАРЧЕВ  

            КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОН 

      


