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ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ТЪРГ J l . l l i 

адрес: гр.Търговтце.ПК 7700, бул. "Цар Освободител"№22,тел./факс: 0601 64850,email: des.largovishtelw,dpshiinien.be; 

До 
инж. Янко Петров 
Управител на „Дани Ауто 2009" ЕООД 
ул. „Гео Милев" № 4 
с. Лиляк, обл. Търговище, п.к. 7760 
тел.: 0889 840 157 
ел. адрес: vsap@abv.bg 

П О К А Н А 
за 

Участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44, във връзка с чл. 21 ал. 2 от 
Закона за обществените поръчки, за определяне на прогнозна стойност при възлагане 
на обществена поръчка с обект - доставка, и предмет: „Доставка на резервни части и 
услуги по ремонт на МПС марка „ВАЗ" и „Лада" за нуждите на ТП ДГС 
Търговище" гр. Търговище". 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Директорът на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище към „СЕВЕРОИЗТОЧНО 
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП - Шумен със седалище и адрес на управление: гр. 
Търговище, бул. „Цар Освободител" № 22, в качеството си на възложител на основание 
чл. 7, ал. 1, във връзка с чл. 5, ал. 2, т. т. 14 от ЗОП, планира да възложи обществена 
поръчка с предмет: 

„Доставка на резервни части и услуги по ремонт на МПС марка „ВАЗ" и 
„Луда" за "нуждите на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище". Във връзка с това, 
отправяме настоящата Покана за участие при провеждане на пазарни консултации по 
подготовката за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 44, във връзка с чл. 
21 ал. 2 от ЗОП чрез предоставяне на оферти с цел остойностяване на дейностите по 
„Доставка на резервни части и услуги по ремонт на МПС марка „ВАЗ" и „Лада" за 
нуждите на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище", ТП „ДГС Търговище" гр. 
Търговище към „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП - Шумен, Ви 
кани да участвате в набирането на оферти за остойностяване на дейностите по 
доставка, описани подборно в приложената към настоящата покана техническа 
спецификация - Приложение № 1. 

Моля, индикативните оферти да бъдат изготвени съобразно приложените -
техническа спецификация по Приложение № 1 и ценово предложение по Приложение 
№2. 

Минималното съдържание на офертите следва да е: наименование на оферента, 
дата на издаване на офертата, подпис и печат на офертата, техническо предложение, 
ценово предложение в левове с посочен ДДС. 

Оферти могат да се представят лично или чрез пощенска или друга куриерска 
услуга и с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на Възложителя - гр. 
Търговище, община и област Търговище, бул. „Цар Освободител" № 22 в срок до 
12.09.2019 г.-16:30 часа. 

mailto:vsap@abv.bg


Уведомяваме Ви, че представените от Вас, в настоящата пазарна консултация, 
стойности са с идентикативен характер и не са обвързващи, в случай на последващо 
участие при откриване на процедура за възлагане на обществената поръчка по реда на 
зоп. 

m „ДГС Търговище" гр. Търговище провежда настоящите пазарни консултаuии 
на основание чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 21 ал. 2 от Закона за обществените поръчки 
(ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка. 
Информацията, събрана в рамките на консултациите ще се използва като се прилагат 
гаранции, че това няма да доведе до нарушаване на конкуренцията и на принципите за 
недискриминация и прозрачност при провеждането на процедурата за възлагане на 
бъдещата обществена поръчка, а именно: 

1. Цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на
обществена поръчка, включително получения от вложителя резултат (индикативни 
оферти) ще бъдат публикувани на профила на купувача, а ако това е невъзможно ще се 
посочи чрез'профила на купувача на мястото, от което тази информация може да бъде 
получена; 

Настоящата покана, uедно с приложенията е публикувана в електронна лреписка 
на профила на купувача на стопанството с ИН: 11К - 2019 - 7, съответно с електронна 
връзка (линк), както следва: http://dgstargovisl1te.sidp.bg/pklada2/ 

Приложение: 
1. Техническа спецификация - Приложение № 1;
2. Ценово предложение - Приложение № 2 .
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