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Приложение № 4.

ДО
КМЕТА НА
РАЙОН “ВЪЗРАЖДАНЕ”

З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

от.....................................................................................................................
ЕГН.............................., л.к.№............................издадена на .....................
от .....................…………………………… в качеството ми на управител
на................................................ с адрес на управление:…………..............
................................................................................., тел.: .........................,
GSM ……………………, факс: ……………., e-mail: …………………………..
ЕИК .................................... ИН по ДДС ............................................
Банкова сметка за възстановяване на внесената гаранция за участие в
конкурса: Обслужваща банка/клон – име: ……………………………………
............................, IBAN сметка: ………………………………………………...
BIC код: ………………………………………....................................................

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,

След като се запознах с условията за участие в конкурса за отдаване
под наем на общински нежилищни имоти–частна общинска
собственост, открит със Заповед №СОА16-РД09-624/10.03.2016 г. на
Кмета на Столична община кандидатствам за ОБЕКТ №......... от
Приложение №2.
Приемам да се считам обвързан от задълженията и условията, поети с
офертата до изтичане на посочения в нея срок.
Запознат/а съм и приемам изцяло условията, поставени в конкурсната
документация и разпоредбите на Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет.
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Прилагам следните документи:

1.Удостоверения за наличие или липса на задължения на основание
чл.87 ал.6 ДОПК /оригинал или нотариално заверено копие/,издадени
от Националната агенция по приходите и от общинския орган по
администриране на местни данъци и такси/за София–съответният
отдел към дирекция ПАМДТ/ по регистрация на кандидата.
2.Заверено копие от регистрация по ЗДДС/само за участниците
регистрирани по ДДС/.
3.Документ за закупени конкурсни книжа за съответния  обект
/оригинал/.
4.Документ за внесена гаранция за участие в конкурса за обекта
/оригинал/.
5.Нотариално заверено пълномощно,при участие чрез пълномощник
/оригинал/.
6.Оферта за месечен наем с концепция за обекта–Приложение №5
/оригинал/.
7.Проект на договор,подписан и подпечатан от участника–Приложение
№6/оригинал/.

Дата ........... 2016 г. Име на кандидата:.................................
/подпис и печат/


