Административни сведения за участника ОБРАЗЕЦ №1

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИК
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни и
ремонтни работи за осигуряване на достъпна среда в сградата на Театър „Българска
армия“, по ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
1. Наименование на участника: ..................................................................................
2. Фирмени данни на участника:

ЕИК .............................................
БУЛСТАТ .....................................
Идентификационен № по ДДС …………………..

3. Адрес: ….............................................................................................................. (пощенски код,
населено място, община, квартал, улица №, бл., ап.)
телефон: ...................................
мобилен телефон: .........................
факс: .........................................
електронен адрес: ......................................
Забележка: В случай че участникът е обединение, информацията по т. 1-3 се попълва за
всеки участник в обединението
4. Лица, представляващи участника по учредителен акт:
.................................................................................................................................. (трите имена),
ЕГН……………................…, лична карта №......................................, издадена на ............... от
......................................, адрес……………………………………………………………….
Участникът се представлява заедно или поотделно от следните лица:
1. ...................................
2. ...................................
5. Обслужваща банка на участника: ............................................ (наименование на
банката)
IBAN ..........................................................
BIC .............................................................
Титуляр на сметката: ................................
6. Участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителя и
притежава актуален лиценз за съответната категория на строежа
ДА ☐
НЕ ☐
7. Участникът има валидна застрахователна полица за професионална отговорност
на строителя – съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ (или еквивалентна застраховка или гаранция
за чуждестранното лице – участник, в съответствие с чл.171а, ал.1 от ЗУТ), с общ
лимит на отговорността, покриваща обема на поръчката.
ДА ☐
НЕ ☐
(вярното се отбелязва с Х)
УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ..............................,
1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по ЗОП за възлагане
на обществена поръчка с предмет: „……………………..”, 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
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