
       Изх. № 
      11/ 31 март 2020 г. 

НА ВНИМАНИЕТО НА 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 

П О К А Н А 

за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена 

поръчка с предмет:  
„Ремонт на фасада и подмяна на външна дограма на жилищен блок, част от 

недвижимото имущество, собственост на Република България извън страната, 

предоставено за управление на МВнР с адрес: 328 Ийст 86-та улица, Ню Йорк 10028 

САЩ“ 

 

    

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
 Постоянното представителство на Република България към ООН в Ню Й орк 
планира да възложи обществена поръчка с предмет: „Ремонт на фасада и подмяна на 

външна дограма на жилищен блок, част от недвижимото имущество, собственост на 

Република България извън страната, предоставено за управление на МВнР с адрес: 328 

Ийст 86-та улица, Ню Йорк 10028 САЩ“.  

Пълното описание и характеристиките на предмета на обществената поръчка и 
обхвата на деи ностите по нея са посочени в Техническата спецификация с включени 
указания – Приложение № 1 и образец на прогнозни стои ности, приложени към 
настоящата покана. 

 Във връзка с изложеното и на основание чл. 21, ал. 2 и 44 от ЗОП, Постоянното 
представителство на Република България към ООН в Ню Йорк провежда пазарни 
консултации за определяне на прогнозната стойност на планираните дейности. 

 Уведомяваме Ви, че представените от Вас в настоящите пазарни консултации 
стойности са с индикативен характер и не са обвързващи в случай на последващо 
участие при откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на 
ЗОП. 

 

 



 Ценовите стойности за описаните дейности следва да бъдат представени в 
срок от 30 дни от датата на публикуване на поканата в „Профила на купувача“, раздел 
„Пазарни консултации“ на официалната интернет страница на Постоянното 
представителство на Република България към ООН в Ню Йорк съгласно приложения 
формат на следния електронен адрес: mission.newyork@mfa.bg 

  

Приложения:  

1. Техническа спецификация – Приложение № 1 и образец на прогнозни стойности. 
 
 
 
 
            

                                                                                         

    Георги Панайотов, посланик, постоянен представител 
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