
Образец! 

  Приложение №5 

ДО 

УПРАВИТЕЛЯ НА   

„БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАНДИДАТА 

в  процедура на договаряне с обявление по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Извършване на подемен ремонт на електрически локомотив 43545, 

собственост на„БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, във връзка с изпълнение на 

ремонтната програма за 2015 -2016 г.” 

 

Административни сведения: 

Наименование на кандидата:   

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН 

(или друга идентифицираща информация в 

съответствие със законодателството на 

държавата, в която кандидатът е установен) 

 

Седалище: 

- пощенски код, населено място:   

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Адрес за кореспонденция: 

- пощенски код, населено място:   

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Телефони:   

Факс:   

E-mail адрес:   

(в случай, че  е обединение, информацията се попълва за всеки участник в 

обединението, като се добавят необходимия брой полета) 

Лица, представляващи кандидата по учредителен акт: 

(ако лицата са повече от три, се добавят необходимия брой полета) 

Трите имена, ЕГН, лична карта №:, адрес   

  

  

  

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес   

  

  

  

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес   

  

  

  

Кандидатът се представлява заедно или 

поотделно от изброените лица: 

  

Данни за банковата сметка:  

Обслужваща 

банка:…………………………………… 

IBAN.......................................................... 

BIC............................................................. 

Титуляр на сметката:............................................ 

 

 



 

 

 

  

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,  

  

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

договаряне с обявление по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Извършване на подемен ремонт на електрически локомотив 43545, собственост на 

„БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, във връзка с изпълнение на ремонтната програма за 

2015 -2016 г.”, като подаваме заявление 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. Ние сме съгласни валидността на нашето предложение (включващо 

заявлението и първоначалната оферта, ако бъдем поканени за участие в договарянето) 

да е 180 дни от крайния срок за получаване на заявленията и ще остане обвързващо за 

нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 

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

заложени в документацията за участие и проекта на договор.  

 5. 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 %) 

 6. В случай, че бъдем поканени за представяне на първоначална оферта и 

провеждане на договаряне, ние ще представим всички документи, необходими за 

провеждането на договарянето съгласно документацията за участие. 

 7. За подготовка и представяне на първоначална оферта, съгласно изискванията 

на документацията, за нас са необходими минимум ............. календарни дни (не по-

малко от 10 и не повече от 24 календарни дни) след получаване от Вас на покана за 

участие (посочете минималния срок, в който можете да подготвите конкурентна и 

пълна първоначална оферта). 

 Ако Възложителят определи в поканата за участие срок за представяне на 

оферта посочения по-горе срок или по-дълъг (но не повече от 24 календарни дни), то 

ние приемаме, че сме постигнали споразумение с „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, 

съгласно чл.104а, ал. 3 от ЗОП, относно срока за представяне на офертите. Запознати 

сме със законовото право на Възложителя, в случай че не се постигне споразумение за 

срока за представяне на оферти, същият да определи срок за представяне на офертите 

съгласно изискванията на ЗОП. 

 

 8. Неразделна част от настоящото представяне е: декларацията по чл. 47, ал. 9 от 

Закона за обществените поръчки, за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 5 и ал. 5 от 

ЗОП, подписана от лицата, които представляват кандидата, съгласно документите за 

регистрация; 

   

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на лицето и печат __________________________ 

 


