
 
 

 П О К А Н А 
 
за участие като член на комисия за извършване на подбор на участниците, 
разглеждане и оценка на офертите, при възлагане на обществена поръчка, 

събиране на оферти с обява, с предмет: „Пристройка-асансьор за осигуряване на 

достъпна среда на 49. ОУ „Бенито Хуарес”“,   

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с провеждана от 49. ОУ "Бенито Хуарес" обществена поръчка, чрез събиране 

на оферти с обява с предмет: „Пристройка-асансьор за осигуряване на достъпна среда на 

49. ОУ „Бенито Хуарес”“,  Ви отправям покана за участие като членове на комисия за 
извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на постъпилите оферти по 
горепосочената обществена поръчка. 
 
Възложителят има необходимост от двама експерти за участие в комисията, а имeнно: един 
експерт  „Юрист” и  един експерт „Инженер“. 
 
Кандидатите следва да отговарят на следните минимални изисквания: 
 
1. За експерт „Юрист“– професионална квалификация „Правоспособен юрист“. 
 
2. За експерт „Инженер“– завършено висше техническо образование, степен „магистър”. 
 
 
Първото публично заседание на комисията по отваряне на постъпилите оферти ще се 
проведе на 22.11.2019 г. от 10.00 часа в сградата на 49. ОУ "Бенито Хуарес", на адрес: гр. 
София, ЖК "Суха река", ул. "Константин Фотинов"4. 
 
Предвиденото възнаграждение за участие в комисията на експерт е 300,00 лева. 
 
Във връзка с гореизложеното и при проявен от Ваша страна интерес, моля в срок до 17:00 
часа на 20.11.2019 г. да представите в канцеларията на 49. ОУ или на официалния e-mail – 
ou49@abv.bg следните документи: 
 
1. Копие на документ/и доказващи професионална квалификация; 
2. CV, в което да се опише и опита по ЗОП; 
3. Заявление за участие /по образец на кандидатите, в което се заявява желанието за 
участие в комисията/. 
 
В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 3 от ЗОП избраните външни експерти ще 
бъдат уведомени за сключване на писмен договор за изпълнение на услугата. 
 
Моля в заявленията си посочите телефон за връзка, както и имейл адрес. 


