ЗАЯВЛЕНИЕ
за участие в процедура на договаряне
предварителна покана за участие

REQUEST
с

for participation in negotiated procedure with preliminary
call

от
Кандидат
………………………………………………………
………………………………………………

by

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

DEAR LADIES AND GENTLEMEN,

С настоящото заявление, изразявам(е) желание за
участие в процедура на договаряне с
предварителна покана за участие в обществена
поръчка № 64-TP-19_TN-Д-З с предмет: „Доставка
на единица от два пластинчати топлообменника с
допълнително и спомагателно оборудване за
охлаждане на турбинно масло в маслена система
на Газова Турбина SGT-700“, съгласно условията
на документацията.

This is to express our willingness to participate in a
negotiated procedure with prior call for participation in
public contract No. 64-TP-19_TN-Д-З with subject: "
Delivery of cooling unit with two plate heat exchangers,
accessories and auxiliaries of the Gas turbine SGT-700
lubricant oil system", under the terms of the
documentation.

Към заявлението си прилагам(е) Опис на
представените документи по чл. 47 от ППЗОП,
касаещи участието на горепосочения кандидат в
настоящата обществена поръчка.

Together with the request we hereby attach a list of the
provided documents under Art. 47 of the Rules for the
implementation of the Public Procurement Act, concerning
the participation of the said candidate in this public
contract.

Декларирам/е, че всички задължени лица по
смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП са следните:

I/We hereby declare that all the liable entities as defined in
Article 54, paragraph 2 from the PPA are the following:

Лицата, които представляват кандидата са:
(при кандидат – обединение, се посочват лицата,
които представляват всеки участник в обединението)
Лицата, които са членове на управителни и надзорни
органи на кандидата са:
(при кандидат – обединение, се посочват лицата,
които са членове на управителни и надзорни органи
на всеки участник в обединението)

The persons who represent the applicant are:

Applicant

..............……………………………………………

…………………………………………

(in case of an applicant - partnership, shall be specified
the persons who represent each participant in such
partnership)
The persons who are members of the management and
supervisory bodies of the applicant are:
(in case of an applicant - partnership, shall be specified
the persons who are members of management and
supervisory bodies for each participant in the partnership)

Декларирам/е, че сме запознати и приемаме
условията в следните документи: Проект на
договор,
Търговски
условия,
Технически
изисквания, Приложение №1: Съществуваща
схема на маслоохладители / + снимки /,
Приложение № 2: Спецификация за турбинно
масло за Газова турбина, Док. № МАТ812109,
Приложение № 3: Спецификация на охладителна
течност Темпер-30, Приложение 4: Ориентацията
на връзките на топлообмениците , Общи условия
на закупуване на дружествата от групата EVN,
Kлауза за социална отговорност на дружествата
от групата на EVN.

Дата.................
ДЕКЛАРАТОР: ………………........………

I/We hereby declare that we are aware and we accept
the conditions in the following documents: Draft
contract,
Commercial
conditions,
Technical
requirements, Appendix 1: Existing Scheme ofoil
coolers / + photos /; Appendix 2: Turbine
StandardGas Turbine Oil Specification, Doc. No.
MAT812109; Appendix 3: Specification of cooling
agent Temper-30; Appendix 4: Orientation of the
plate heat exchangers connections, General
Purchasing Terms of EVN Group Companies,
Corporate Social Responsibility Clause of EVN Group
Companies.

Date................
DECLARANT: .........................

(подпис и печат)
(signature and stamp)

