
  

 

 

                                                                                              ППРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                                        

                                                                                               

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА 

 

 

1. Наименование на участника …………………………………………………. 

ЕИК/БУЛСТАТ ................................ 

 

2. Координати/адрес за кореспонденция: 

Адрес:…………………………………………………………………………… 

Телефон № …………………………. 

Факс: ………………………………... 

E-mail: ………………………………. 

 

3. Лице, представляващо участника: …………………………………………… 

(трите имена) 

 

………………………………………………………………………….……….. 

(данни по документ за самоличност) 

 

…………………….……….…………………………………………….……… 
(длъжност)  

 

4. Лице за контакти:.……….…………………………………………………...... 
(трите имена) 

 

…………………….……….…………………………………………….……… 
(длъжност)  

 

Телефон/факс/e-mail: ………………….….…………………………….……. 

 

5. Обслужваща банка…………………………………………………….….…... 

(наименование на обслужващата банка)  

 

…………………………………………………………………………………… 
(адрес на банката)  

 

…………………………………………………………………………………… 

(IBAN сметка, BIC код на банката) 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,  

 

 1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура по 

ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на работни обувки – 

прахо-, студо- и искрозащитни, за правоимащия персонал на „БДЖ-Товарни превози” 



  

 

ЕООД”, като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и 

приети от нас. 

 

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, 

че същата ни бъде възложена. 

 

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, 

заложени в документацията за участие и проект на договор.   

 

4. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме 

(относимото се подчертава) следните подизпълнители: 

1....................................................................................................................................... 

2....................................................................................................................................... 

3....................................................................................................................................... 

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, 

дял от стойността на обществената поръчка в %) 

 

5. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 120 календарни 

дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, определен в обявлението за 

обществена поръчка.  

 

6.Неразделна част от настоящото представяне са: 

6.1.За участници, които са специализирани предприятия по чл. 16г, ал.1 от ЗОП 

1) декларация по чл. 47, ал. 9 Приложение №4 към документацията;  

2) декларация, че участникът, съответно всеки от участниците в обединението 

е/са вписан/и в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с 

увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен 

регистър на държава- членка на Европейския съюз – Приложение №5 от 

документацията. 

 

6.2. За участници, които не са специализирани предприятия по чл. 16г, ал.1 от 

ЗОП и за които обществената поръчка не е запазена: 

1) декларация по чл. 47, ал. 9 – Приложение №4 от документацията. 

 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на лицето и печат __________________________ 
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