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ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 
 

 

Относно: Провеждане на пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от Закона за 
обществените поръчки относно предоставяне на предложения за индикативна цена на 
обществена поръча с предмет: „Проверка за прилагане на системата за 
разпределението на разходите от „Български пощи” ЕАД и одит на внесените 
документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на 
универсалната пощенска услуга през 2018 г.” 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  

На основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с 
подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проверка за прилагане на 
системата за разпределението на разходите от „Български пощи” ЕАД и одит на внесените 
документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на 
универсалната пощенска услуга през 2018 г.” и най-вече за определяне на прогнозната й 
стойност, КРС кани всички заинтересовани лица да подадат индикативни предложения за 
цена за изпълнение на поръчката. Индикативните ценови предложения следва да съдържат 
прогнозна стойност без ДДС.  

Индикативните предложения се приемат в деловодството на КРС, всеки работен 
ден от 9:00 ч. до 17:30 ч. За час на получаване се приема часът, отбелязан при издаване на 
входящ номер. Краен срок за подаване на индикативно ценово предложение: 11.03.2019 г., 
17:30 ч. Участниците в пазарната консултация могат да отправят запитвания относно 
Техническата спецификация на електронна поща: bstoeva@crc.bg; vvitanova@crc.bg.  

 
Важно! В случай че не може да се осигури спазване на принципа за 

равнопоставеност, независимо от съблюдаването на изискванията на чл. 44, ал. 3 от 
ЗОП, кандидатът или участникът, участвал в пазарната консултация, се отстранява 
от процедурата по обществената поръчка, ако не може да докаже, че участието му не 
води до нарушаване на този принцип (чл. 54, ал.1, т. 5 от ЗОП). Преценката за 
необходимостта от отстраняване от участие е на възложителя, но тежестта на 
доказване спазването на принципите на ЗОП е на кандидатите и участниците в 
обществената поръчка.  

Настоящата покана за представяне на индикативни предложения не представлява 
процедура за възлагане на обществена поръчка по смисъла на Закона за обществените 
поръчки. Пазарната консултация се извършва с цел осигуряване публичност и 
прозрачност на процеса по формиране на прогнозната стойност на обществената поръчка. 
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Приложение № 1: Техническа спецификация; 

Приложение № 2: Образец на Индикативно предложение за цена. 

 

 

С уважение,  

 

 

………………. /подпис/ 


