Приложение № 13
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………
(наименование, адрес и телефон на участника)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в открита процедура за предоставяне на концесия съгласно
Решение № 93 от 14.01.2016 г. на Столичен общински съвет за откриване на
процедурата за предоставяне на концесия за управление и поддържане на система
за отдаване под наем на велосипеди и рекламни елементи, разположени върху
части от улици, булеварди и площади на град София, представляващи имотипублична общинска собственост
от
(наименование на търговеца или обединението, което не е търговец)
(вписан в Търговския регистър на Агенция по вписванията)
(адрес по съдебна регистрация)
(адрес за кореспонденция)

Представлявано от:
(данни на законния или упълномощен представител, подписал офертата)

ЕИК:_______________________
EГН:____________________________
(попълва се от еднолични търговци)

Телефон:________________
факс:_______________
E-mail:___________________
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита
процедура за избор на концесионер за управление и поддържане на система за
отдаване под наем на велосипеди и рекламни елементи, разположени върху части от
улици, булеварди и площади на град София, представляващи имоти-публична
общинска собственост.
В съответствие с изискванията на Документацията за участие в откритата
процедура предлагаме Разработка по приложимите критерии, които формират
комплексната оценка на офертата, както следва:

I.

Предложение за годишно концесионно плащане:

………………………………………. евро.
II.

Предложение за срок на концесията:

............................................. години.
III. Инвестиционно предложение:
........................................................
IV.

Техническо предложение:

……………………………..
V. Други предложения:
(Участникът може да включи предложение относно възлагането на част от дейностите
по концесията на подизпълнители. В този случай той посочва вида на дейностите, които ще се
изпълняват от подизпълнителите.)
Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с
указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за
концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите. Съгласни сме с поставените
от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Запознати сме с проекта на договор за концесия, приемаме го без възражения и ако
бъдем определени за концесионер, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта,
приложен към документацията, в законноустановения срок.
Приложения:
1.
Доказателства за изпълнение на приложимите критерии, които формират
комплексната оценка на офертата, както следва:
....................................
2. Декларация за произход на средствата по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за
мерките срещу изпирането на пари – Приложение № 11;
3. Декларация за срок на валидност на офертата.
4. Декларация за конфиденциалност по чл. 52, ал. 1 от ЗК - по преценка на кандидата
или участника и с текст по негово усмотрение.
5. Други по преценка на участника.
6. Електронен носител, на който са записани предложението и приложенията към него.
7. Опис на съдържанието на предложението с посочване на броя страници, както и
броя на страниците на чертежите (ако има такива) и на приложенията към предложението.

Дата ………….. 201..год.
гр. (с.) …………………..

УЧАСТНИК:
(………..........………)
(Подпис и печат)

Забележка: 1. В случаите, когато участникът е обединение, което не е регистрирано като търговец, офертата се прави
общо от името на представителите на лицата, участващи в него, които я подписват и подпечатват.
2. При различия между офертата и обвързващото предложение, оценката на офертата се извършва по
данните, посочени в обвързващото предложение.

Приложение № 14
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………
(наименование, адрес и телефон на участника)

ОБВЪРЗВАЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в открита процедура за предоставяне на концесия съгласно
Решение № 93 от 14.01.2016 г. на Столичен общински съвет за откриване на
процедурата за предоставяне на концесия за управление и поддържане на система
за отдаване под наем на велосипеди и рекламни елементи, разположени върху
части от улици, булеварди и площади на град София, представляващи имотипублична общинска собственост
от

(наименование на търговеца или обединението, което не е търговец)
(вписан в Търговския регистър на Агенция по вписванията)
(адрес по съдебна регистрация)
(адрес за кореспонденция)

Представлявано от:
(данни на законния или упълномощен представител, подписал офертата)

ЕИК:_______________________
EГН:____________________________
(попълва се от еднолични търговци)

Телефон:________________
факс:_______________
E-mail:___________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита
процедура за избор на концесионер за управление и поддържане на система за
отдаване под наем на велосипеди и рекламни елементи, разположени върху части от
улици, булеварди и площади на град София, представляващи имоти-публична
общинска собственост.

В съответствие с изискванията на Документацията за участие в откритата
процедура предлагаме Разработка по приложимите критерии, които формират
комплексната оценка на офертата, както следва:
І. Предложение за годишно концесионно плащане:
……………………………………….евро.
ІІ. Предложение за срок на концесията:
............................................ години.
ІІІ. Инвестиционно предложение:
........................................................
IV. Техническо предложение:
........................................................
V. Други предложения:
........................................................
Заявяваме, че във връзка с изискванията на чл. 43, ал. 4 от Правилника за
прилагане на Закона за концесиите, при различия между предадената от нас оферта и
това обвързващо предложение, оценката на офертата се извършва по данните,
посочени в обвързващото предложение.

Дата ………….. 201.. год.
гр. (с.) …………………..

УЧАСТНИК:
(………..........………)
(Подпис и печат)

Забележка: 1. В случаите, когато участникът е обединение, което не е регистрирано като
търговец, обвързващото предложение се прави общо от името на представителите на лицата,
участващи в него, които го подписват и подпечатват.
2. При различия между офертата и обвързващото предложение, оценката на офертата
се извършва по данните, посочени в обвързващото предложение.

