
 
ПОКАНА 

 
Изготвяне на протокол за съответствие между сгради описани в Акт за държавна собственост и скици 

с отразяване на конструкция и година на построяване в имот на КРС 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

  
Комисията за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Гурко” № 6,  Ви кани да подадете 

оферти за сключване на договор с предмет: „Изготвяне на протокол за съответствие между сгради 
описани в Акт за държавна собственост и скици с отразяване на конструкция и година на построяване 
в имот на КРС” 
 1. Описание и обем на предмета на поръчката. 
 1.1. Недвижимият имот се намира в кв. „Факултета”, „Сали Яшар” без №, Западен район, гр. 
София, с номер по предходен план: 602; 
 1.2. Налични сгради: 14 (четиринадесет) броя, включително подземна – 1 (един) брой; 

2. Условия към участниците: 
2.1. Участниците да бъдат регистрирани по Търговския закон; 
2.1.. Да представят сертификат за оценка на недвижими имоти издаден от Камарата на 

независимите оценители или валиден документ доказващ правоспособност за обхвата на предмета 
на поръчката издаден от оторизиран орган в България. 

3. Условия за изпълнение на поръчката: 
3.1. Срокът за изпълнение на предмета на договора е не повече от 4 дни. 
3.2. Участникът представя на Възложителя „Констативен протокол за съответствие между 

сградите описани в Акт за държавна собственост и скици, с отразяване на конструкция и година на 
построяване” в два екземпляра на хартиен носител и снимков материал на електронен носител. 

3.3. С оглед изготвяне на ценовото предложение, участниците ще получат достъп до 
наличните за имота документи на адрес:  гр. София, ул. „Гурко” № 6, стая № 213, ІІ етаж. 

 3.4. Достъп на участниците до имота за изпълнение на поръчката се допуска в делнични дни 
от 09:00 до 17:00 часа; 

4.  Изисквания към подаване на оферти: 
4.1. Начин на образуване на цената - участникът представя цена, която трябва да е 

окончателна и да включва всички разходи на участника, да е в български лева, с включен ДДС. 
4.2. Офертите ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17.30 ч. в деловодството на 

Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Гурко” № 6, ІІ етаж или info@crc.bg  в срок до 
06.12.2013 г. 

  
За допълнителна информация се обръщайте към: 
Красимир Кинов - тел.: /02/ 949 2316; Борислав Стоянов – тел.: /02/ 949 2269 
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