
                                                                                                                        Приложение № 3.1
/Образец /
ДО
„БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3
1080 ГР. СОФИЯ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
                                                          за изпълнение на
 обособена позиция № 1 - „Услуги по даване под наем на 2 броя магистрални електрически локомотиви с локомотивна бригада”
                                                                    
                                                                     от 

.................................................................... (наименование на участника), с ЕИК …................................., регистрирано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................................................ ................................................, адрес за кореспонденция: ………………………..………………… …..........................................................., телефон за контакт ….........................................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество, съобразно чл. 40, ал. 2 от ППЗОП).


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуга по даване под наем на 8 /осем/ броя магистрални електрически локомотиви с локомотивна бригада (локомотивна тяга) за нуждите на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД, разделена на шест обособени позиции”, за обособена позиция №1 - „Услуги по даване под наем на 2 броя магистрални електрически локомотиви с локомотивна бригада”, като предлагаме да изпълним поръчката при следните условия:  

              1.  Предлагаме наемна цена за един км пробег на един локомотив в размер на …………….. (словом) лева без ДДС.

Забележка: Цената трябва да се посочи с точност до два знака след десетичната запетая.
 
              2. В предложената от нас наемна цена, посочена в т.1 от настоящото ценово предложение, са включени всички разходи за труд, задължителни проверки, измервания, дефектоскопия, материали, агрегати, възли и резервни части, възнаграждения на персонала на Изпълнителя, застраховки, командировки, консумативи, печалба и всички други разходи, които биха възникнали и са необходими за качественото, точно и пълно изпълнение на всички дейности - предмет на обособена позиция №1 от настоящата обществената поръчка.
 3. В предложената от нас наемна цена, посочена в т.1 от настоящото ценово предложение, са включени всички разходи за застраховки за „КАСКО“, или еквивалентни.
 4.  Цената по т.1 от настоящото ценово предложение, е крайна за времето на изпълнение на договора и не подлежи  на промяна, освен в случаите, изрично уговорени в договора и в съответствие с чл.116 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
 5. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.
 6. За стойността на наема на локомотивната тяга ежемесечно представители на двете страни ще съставят двустранни протоколи за пробега на база данните от пътните листове на съответния локомотив.
            7. Условия, срок и начин на плащане:
            7.1. Наемната цена по т.1 от настоящото ценово предложение се заплаща ежемесечно  от Възложителя на Изпълнителя, в срок от 30 /тридесет/ календарни дни, след представяне  от наша страна на следните документи: оригинална фактура, издадена на името на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, приемателно-предавателен протокол за наемане на съответните локомотиви, подписан от упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя и двустранен протокол за пробега на база данните от пътните листове на съответния локомотив, подписан от упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя.
           7.2. В случай, че ни бъде възложено изпълнението на обществената поръчка, плащанията следва да бъдат извършвани по следната  банкова сметка:
	БАНКА:…………………………… , клон/ офис „..........................”
BIC код на банката:...........................................................................   
IBAN:..................................................................................................    

Дата ....... / ........ / .................. г.                       Подпис: ................................
Печат (име и фамилия)
(качество на представляващия участника)



Упълномощен да подпише предложението от името на: ............................................................................................................................................................/изписва се името на участника/
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/
                                                                                                         
















                                                                                                                        Приложение № 3.2
/Образец /
ДО
„БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3
1080 ГР. СОФИЯ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
                                                          за изпълнение на
 обособена позиция № 2 - „Услуги по даване под наем на 2 броя магистрални електрически локомотиви с локомотивна бригада”
                                                                    
                                                                     от 

.................................................................... (наименование на участника), с ЕИК …................................., регистрирано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................................................ ................................................, адрес за кореспонденция: ………………………..………………… …..........................................................., телефон за контакт ….........................................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество, съобразно чл. 40, ал. 2 от ППЗОП).


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуга по даване под наем на 8 /осем/ броя магистрални електрически локомотиви с локомотивна бригада (локомотивна тяга) за нуждите на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД, разделена на шест обособени позиции”, за обособена позиция № 2 - „Услуги по даване под наем на 2 броя магистрални електрически локомотиви с локомотивна бригада”, като предлагаме да изпълним поръчката при следните условия:  

              1.  Предлагаме наемна цена за един км пробег на един локомотив в размер на …………….. (словом) лева без ДДС.

Забележка: Цената трябва да се посочи с точност до два знака след десетичната запетая.
 
              2. В предложената от нас наемна цена, посочена в т.1 от настоящото ценово предложение, са включени всички разходи за труд, задължителни проверки, измервания, дефектоскопия, материали, агрегати, възли и резервни части, възнаграждения на персонала на Изпълнителя, застраховки, командировки, консумативи, печалба и всички други разходи, които биха възникнали и са необходими за качественото, точно и пълно изпълнение на всички дейности - предмет на обособена позиция №2 от настоящата обществената поръчка.
 3. В предложената от нас наемна цена, посочена в т.1 от настоящото ценово предложение, са включени всички разходи за застраховки за „КАСКО“, или еквивалентни.
 4.  Цената по т.1 от настоящото ценово предложение, е крайна за времето на изпълнение на договора и не подлежи  на промяна, освен в случаите, изрично уговорени в договора и в съответствие с чл.116 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
 5. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.
 6. За стойността на наема на локомотивната тяга ежемесечно представители на двете страни ще съставят двустранни протоколи за пробега на база данните от пътните листове на съответния локомотив.
            7. Условия, срок и начин на плащане:
            7.1. Наемната цена по т.1 от настоящото ценово предложение се заплаща ежемесечно  от Възложителя на Изпълнителя, в срок от 30 /тридесет/ календарни дни, след представяне  от наша страна на следните документи: оригинална фактура, издадена на името на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, приемателно-предавателен протокол за наемане на съответните локомотиви, подписан от упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя и двустранен протокол за пробега на база данните от пътните листове на съответния локомотив, подписан от упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя.
           7.2. Плащането ще се извърши в лева, по банков път. 
           7.3. В случай, че ни бъде възложено изпълнението на обществената поръчка, плащанията следва да бъдат извършвани по следната  банкова сметка:
В случай, че ни бъде възложено изпълнението на обществената поръчка, плащанията следва да бъдат извършвани по банкова сметка, а именно:
	БАНКА:…………………………… , клон/ офис „..........................”
BIC код на банката:...........................................................................   
IBAN:..................................................................................................    

Дата ....... / ........ / .................. г.                       Подпис: ................................
Печат (име и фамилия)
(качество на представляващия участника)



Упълномощен да подпише предложението от името на: ............................................................................................................................................................/изписва се името на участника/
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/
                                                                                                         













                                                                                                                        Приложение № 3.3
/Образец /

ДО
„БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3
1080 ГР. СОФИЯ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
                                                          за изпълнение на
 обособена позиция №3  - „Услуги по даване под наем на 1 брой магистрален електрически локомотив  с локомотивна бригада”
                                                                    
                                                                     от 

.................................................................... (наименование на участника), с ЕИК …................................., регистрирано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................................................ ................................................, адрес за кореспонденция: ………………………..………………… …..........................................................., телефон за контакт ….........................................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество, съобразно чл. 40, ал. 2 от ППЗОП).


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуга по даване под наем на 8 /осем/ броя магистрални електрически локомотиви с локомотивна бригада (локомотивна тяга) за нуждите на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД, разделена на шест обособени позиции”, за обособена позиция № 3 - „Услуги по даване под наем на 1 брой магистрален електрически локомотив”, като предлагаме да изпълним поръчката при следните условия:  

              1.  Предлагаме наемна цена за един км пробег на един локомотив в размер на …………….. (словом) лева без ДДС.

Забележка: Цената трябва да се посочи с точност до два знака след десетичната запетая.
 
              2. В предложената от нас наемна цена, посочена в т.1 от настоящото ценово предложение, са включени всички разходи за труд, задължителни проверки, измервания, дефектоскопия, материали, агрегати, възли и резервни части, възнаграждения на персонала на Изпълнителя, застраховки, командировки, консумативи, печалба и всички други разходи, които биха възникнали и са необходими за качественото, точно и пълно изпълнение на всички дейности - предмет на обособена позиция №3 от настоящата обществената поръчка.
 3. В предложената от нас наемна цена, посочена в т.1 от настоящото ценово предложение, са включени всички разходи за застраховки за „КАСКО“, или еквивалентни.
 4.  Цената по т.1 от настоящото ценово предложение, е крайна за времето на изпълнение на договора и не подлежи  на промяна, освен в случаите, изрично уговорени в договора и в съответствие с чл.116 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
 5. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.
 6. За стойността на наема на локомотивната тяга ежемесечно представители на двете страни ще съставят двустранни протоколи за пробега на база данните от пътните листове на съответния локомотив.
            7. Условия, срок и начин на плащане:
            7.1. Наемната цена по т.1 от настоящото ценово предложение се заплаща ежемесечно  от Възложителя на Изпълнителя, в срок от 30 /тридесет/ календарни дни, след представяне  от наша страна на следните документи: оригинална фактура, издадена на името на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, приемателно-предавателен протокол за наемане на съответния локомотив, подписан от упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя и двустранен протокол за пробега на база данните от пътните листове на съответния локомотив, подписан от упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя.
           7.2. Плащането ще се извърши в лева, по банков път, 
           7.3. В случай, че ни бъде възложено изпълнението на обществената поръчка, плащанията следва да бъдат извършвани по следната банкова сметка :
	БАНКА:…………………………… , клон/ офис „..........................”
BIC код на банката:...........................................................................   
IBAN:..................................................................................................    

Дата ....... / ........ / .................. г.                       Подпис: ................................
Печат (име и фамилия)
(качество на представляващия участника)



Упълномощен да подпише предложението от името на: ............................................................................................................................................................/изписва се името на участника/
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/
                                                                                                         



                                                                                                                 











                                                                                                                       Приложение № 3.4
/Образец /

ДО
„БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3
1080 ГР. СОФИЯ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
                                                          за изпълнение на
 обособена позиция № 4  - „Услуги по даване под наем на 1 брой магистрален електрически локомотив  с локомотивна бригада”
                                                                    
                                                                     от 

.................................................................... (наименование на участника), с ЕИК …................................., регистрирано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................................................ ................................................, адрес за кореспонденция: ………………………..………………… …..........................................................., телефон за контакт ….........................................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество, съобразно чл. 40, ал. 2 от ППЗОП).


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуга по даване под наем на 8 /осем/ броя магистрални електрически локомотиви с локомотивна бригада (локомотивна тяга) за нуждите на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД, разделена на шест обособени позиции”, за обособена позиция № 4 - „Услуги по даване под наем на 1 брой магистрален електрически локомотив”, като предлагаме да изпълним поръчката при следните условия:  

              1.  Предлагаме наемна цена за един км пробег на един локомотив в размер на …………….. (словом) лева без ДДС.

Забележка: Цената трябва да се посочи с точност до два знака след десетичната запетая.
 
              2. В предложената от нас наемна цена, посочена в т.1 от настоящото ценово предложение, са включени всички разходи за труд, задължителни проверки, измервания, дефектоскопия, материали, агрегати, възли и резервни части, възнаграждения на персонала на Изпълнителя, застраховки, командировки, консумативи, печалба и всички други разходи, които биха възникнали и са необходими за качественото, точно и пълно изпълнение на всички дейности - предмет на обособена позиция №4 от настоящата обществената поръчка.
 3. В предложената от нас наемна цена, посочена в т.1 от настоящото ценово предложение, са включени всички разходи за застраховки за „КАСКО“, или еквивалентни.
 4.  Цената по т.1 от настоящото ценово предложение, е крайна за времето на изпълнение на договора и не подлежи  на промяна, освен в случаите, изрично уговорени в договора и в съответствие с чл.116 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
 5. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.
 6. За стойността на наема на локомотивната тяга ежемесечно представители на двете страни ще съставят двустранни протоколи за пробега на база данните от пътните листове на съответния локомотив.
            7. Условия, срок и начин на плащане:
            7.1. Наемната цена по т.1 от настоящото ценово предложение се заплаща ежемесечно  от Възложителя на Изпълнителя, в срок от 30 /тридесет/ календарни дни, след представяне  от наша страна на следните документи: оригинална фактура, издадена на името на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, приемателно-предавателен протокол за наемане на съответния локомотив, подписан от упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя и двустранен протокол за пробега на база данните от пътните листове на съответния локомотив, подписан от упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя.
           7.2. Плащането ще се извърши в лева, по банков път.
           7.3. В случай, че ни бъде възложено изпълнението на обществената поръчка, плащанията следва да бъдат извършвани по  следната банкова сметка:
	БАНКА:…………………………… , клон/ офис „..........................”
BIC код на банката:...........................................................................   
IBAN:..................................................................................................    

Дата ....... / ........ / .................. г.                       Подпис: ................................
Печат (име и фамилия)
(качество на представляващия участника)



Упълномощен да подпише предложението от името на: ............................................................................................................................................................/изписва се името на участника/
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/
                                                                                                         



                                                                                                                 











                                                                                                                          Приложение № 3.5
/Образец /

ДО
„БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3
1080 ГР. СОФИЯ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
                                                          за изпълнение на
 обособена позиция № 5 - „Услуги по даване под наем на 1 брой магистрален електрически локомотив  с локомотивна бригада”
                                                                    
                                                                     от 

.................................................................... (наименование на участника), с ЕИК …................................., регистрирано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................................................ ................................................, адрес за кореспонденция: ………………………..………………… …..........................................................., телефон за контакт ….........................................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество, съобразно чл. 40, ал. 2 от ППЗОП).


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуга по даване под наем на 8 /осем/ броя магистрални електрически локомотиви с локомотивна бригада (локомотивна тяга) за нуждите на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД, разделена на шест обособени позиции”, за обособена позиция № 5 - „Услуги по даване под наем на 1 брой магистрален електрически локомотив”, като предлагаме да изпълним поръчката при следните условия:  

              1.  Предлагаме наемна цена за един км пробег на един локомотив в размер на …………….. (словом) лева без ДДС.

Забележка: Цената трябва да се посочи с точност до два знака след десетичната запетая.
 
              2. В предложената от нас наемна цена, посочена в т.1 от настоящото ценово предложение, са включени всички разходи за труд, задължителни проверки, измервания, дефектоскопия, материали, агрегати, възли и резервни части, възнаграждения на персонала на Изпълнителя, застраховки, командировки, консумативи, печалба и всички други разходи, които биха възникнали и са необходими за качественото, точно и пълно изпълнение на всички дейности - предмет на обособена позиция №5 от настоящата обществената поръчка.
 3. В предложената от нас наемна цена, посочена в т.1 от настоящото ценово предложение, са включени всички разходи за застраховки за „КАСКО“, или еквивалентни.
 4.  Цената по т.1 от настоящото ценово предложение, е крайна за времето на изпълнение на договора и не подлежи  на промяна, освен в случаите, изрично уговорени в договора и в съответствие с чл.116 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
 5. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.
 6. За стойността на наема на локомотивната тяга ежемесечно представители на двете страни ще съставят двустранни протоколи за пробега на база данните от пътните листове на съответния локомотив.
            7. Условия, срок и начин на плащане:
            7.1. Наемната цена по т.1 от настоящото ценово предложение се заплаща ежемесечно  от Възложителя на Изпълнителя, в срок от 30 /тридесет/ календарни дни, след представяне  от наша страна на следните документи: оригинална фактура, издадена на името на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, приемателно-предавателен протокол за наемане на съответния локомотив, подписан от упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя и двустранен протокол за пробега на база данните от пътните листове на съответния локомотив, подписан от упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя.
           7.2. Плащането ще се извърши в лева, по банков път.
           7.3. В случай, че ни бъде възложено изпълнението на обществената поръчка, плащанията следва да бъдат извършвани по следната банкова сметка:
	БАНКА:…………………………… , клон/ офис „..........................”
BIC код на банката:...........................................................................   
IBAN:..................................................................................................    

Дата ....... / ........ / .................. г.                       Подпис: ................................
Печат (име и фамилия)
(качество на представляващия участника)



Упълномощен да подпише предложението от името на: ............................................................................................................................................................/изписва се името на участника/
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/
                                                                                                         















                                                                                                                          Приложение № 3.6
/Образец /


ДО
„БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3
1080 ГР. СОФИЯ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
                                                          за изпълнение на
 обособена позиция № 6 - „Услуги по даване под наем на 1 брой магистрален електрически локомотив  с локомотивна бригада”
                                                                    
                                                                     от 

.................................................................... (наименование на участника), с ЕИК …................................., регистрирано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................................................ ................................................, адрес за кореспонденция: ………………………..………………… …..........................................................., телефон за контакт ….........................................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество, съобразно чл. 40, ал. 2 от ППЗОП).

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуга по даване под наем на 8 /осем/ броя магистрални електрически локомотиви с локомотивна бригада (локомотивна тяга) за нуждите на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД, разделена на шест обособени позиции”, за обособена позиция № 6 - „Услуги по даване под наем на 1 брой магистрален електрически локомотив”, като предлагаме да изпълним поръчката при следните условия:  

              1.  Предлагаме наемна цена за един км пробег на един локомотив в размер на …………….. (словом) лева без ДДС.

Забележка: Цената трябва да се посочи с точност до два знака след десетичната запетая.
 
              2. В предложената от нас наемна цена, посочена в т.1 от настоящото ценово предложение, са включени всички разходи за труд, задължителни проверки, измервания, дефектоскопия, материали, агрегати, възли и резервни части, възнаграждения на персонала на Изпълнителя, застраховки, командировки, консумативи, печалба и всички други разходи, които биха възникнали и са необходими за качественото, точно и пълно изпълнение на всички дейности - предмет на обособена позиция №6 от настоящата обществената поръчка.
 3. В предложената от нас наемна цена, посочена в т.1 от настоящото ценово предложение, са включени всички разходи за застраховки за „КАСКО“, или еквивалентни.
 4.  Цената по т.1 от настоящото ценово предложение, е крайна за времето на изпълнение на договора и не подлежи  на промяна, освен в случаите, изрично уговорени в договора и в съответствие с чл.116 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
 5. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.
 6. За стойността на наема на локомотивната тяга ежемесечно представители на двете страни ще съставят двустранни протоколи за пробега на база данните от пътните листове на съответния локомотив.
            7. Условия, срок и начин на плащане:
            7.1. Наемната цена по т.1 от настоящото ценово предложение се заплаща ежемесечно  от Възложителя на Изпълнителя, в срок от 30 /тридесет/ календарни дни, след представяне  от наша страна на следните документи: оригинална фактура, издадена на името на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, приемателно-предавателен протокол за наемане на съответния локомотив, подписан от упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя и двустранен протокол за пробега на база данните от пътните листове на съответния локомотив, подписан от упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя.
           7.2. Плащането ще се извърши в лева, по банков път.
           7.3. В случай, че ни бъде възложено изпълнението на обществената поръчка, плащанията следва да бъдат извършвани по следната банкова сметка :
	БАНКА:…………………………… , клон/ офис „..........................”
BIC код на банката:...........................................................................   
IBAN:..................................................................................................    

Дата ....... / ........ / .................. г.                       Подпис: ................................
Печат (име и фамилия)
(качество на представляващия участника)



Упълномощен да подпише предложението от името на: ............................................................................................................................................................/изписва се името на участника/
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/
                                                                                                         














