	

Приложение № 3
ТЕХНИЧЕСКO ПРЕДЛОЖЕНИЕ
До
Дирекция за национален строителен контрол
Бул. „Христо Ботев” 47
гр. София
	
Уважаеми Дами и Господа,
	След запознаване с изискванията за участие в процедурата па възлагане на обществена поръчка чрез публичната покана с предмет: „Застраховане на имуществото и служителите на ДНСК“ по обособена позиция №…..... с предмет „………………………“  ние: 
oт ……………………………………………………………..….. с ЕИК ……………………, 
/изписва се името на Участника/						
адрес по регистрация:………………………………………………………..…………, представлявано от…………......................................................................................................,
се ангажирамe да изпълним предмета на горецитираната обособена позиция №………. с предмет „………..“ за застраховане при спазване на изискванията от техническото задание, публичната покана и документацията, както следва:
	……………………………………………………………..

(подробно описание на техническото предложението на участника за обособената позиция, по която участва)
	Задължаваме се да застраховаме новопридобито в договорния срок движимо и недвижимо имущество на Възложителя при същите условия, както е застраховано описаното движимо и недвижимо имущество в съответните таблици - Приложение №1 и 2 (според обособената позиция, по която участва).



Дата……………..2015 г.                                    			        Име .........................
(подпис, печат)




Приложение № 4
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
До
Дирекция за национален строителен контрол
Бул. „Христо Ботев” 47
гр. София


Уважаеми Дами и Господа,
След запознаване с изискванията за участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка чрез публичната покана с предмет: „Застраховане на имуществото и служителите на ДНСК“ по обособена позиция №…..... с предмет „………………………“  ние: 
oт ……………………………………………………………..….. с ЕИК ……………………, 
/изписва се името на Участника/						
адрес по регистрация:………………………………………………………..…………, представлявано от…………......................................................................................................,
предлагаме да изпълним поръчката, съгласно документацията за участие при следните финансови условия: 

	Обща цената за изпълнение предмета на обособена позиция №……….. (застрахователната премия) е.................................................. [сума] [валута, с цифри и думи], без ДДС, или ..................................................  [сума] [валута, с цифри и думи], с включен ДДС. 

Общата цена за изпълнение предмета на обособената позиция се формира от застрахователните премии, за всеки един обект, включен в конкретната обособена позиция, посочени в Приложение №2 за МПС-та, обект на обособени позиции 2 и 3, в Приложение № 1 за имоти държавна собственост обект на обособени позиции 4 и 5.
	При несъответствие между предложените единични и обща цена, валидни ще бъдат единичните цени на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичните цени на офертата.
	Начин на плащане – по банков път.
	Настоящата оферта е валидна за срок от 90 дни, през който ние ще сме обвързани с нея и тя може да бъде приета на всяка дата до изтичане на този срок.



Дата……………..2015 г.                                    			         Име .........................
(подпис, печат)



	
 

Приложение № 5

Декларация
за запознаване с условията на поръчката

Долуподписаният……………………………………………………………………...притежаващ лична карта № …………….., издадена на ……………...................................
гр. …………………………, ЕГН: ……………………………. с адрес за кореспонденция 
гр. /с / …………………., ул. ………………….… № ….. бл. ….. вх. ….. ет. …… ап. …...
в качеството си на :
А. Физическо лице - едноличен търговец /ЕТ/ .....................................................................
Б. Представител на юридическото лице…………..………………………...........................
/наименование на юридическото лице/
със седалище гр. /с/ ……………………………………………, с адрес за кореспонденция 
гр. /с/ ……………, пощенски код…………………….............................................................
/ адрес на юридическото лице или ЕТ/
- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „„Застраховане на имуществото и служителите на ДНСК“ по обособена/и позиция/и №…..... с предмет „………………………“

ДЕКЛАРИРАМ:


Запознат съм и приемам всички условия и особености на настоящата поръчка.
	Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.
	Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните за поръчката.

В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на последния приемам да сключа договор за обществената поръчка във формата на застрахователна полица.




Дата……………..2015 г.	ДЕКЛАРАТОР ………………………….
	/подпис и печат/








Приложение № 6

СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1.Дружество /наименование/ на участника:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ЕИК…………………………….

2.Адрес за кореспонденция:
гр. …………………………… ул. …………………………………….. п.код. ………
телефон: ……………………………….. факс: …………………..……………
e-mail: ………………………………………………..

3.Лице за контакти:
…………………………………………………………………………………………………
длъжност……………………………………………………………………………………
телефон/ факс. ………………………………………………..

4.Банкови реквизити на сметката
	БАНКА: ………………………………………………..
	BIC:  ……………………………………………………
	IBAN:  ………………………………………………….
5.Титуляр на сметката: ……………………………………………….………………

Дата……………..2015 г.	………………………….
	/подпис и печат/

