Приложение № 7
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/-ната ...............................................................................................,
(трите имена)
ЕГН ..................................., в качеството ми на ..................................................... на
(длъжност/качество с представителна власт)
………………………………………………………………………..……………………,
(фирмата на участника)
ЕИК/ код по БУЛСТАТ: .................................................., със седалище и адрес на
управление:
……………………………………………………………………………
участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърно оборудване за
нуждите на 1 СОУ "Пенчо П. Славейков" за реализация на проект, финансиран по
Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в
училище“

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл.21 или
22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация
подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис)

Забележка: Когато участникът е юридическо лице декларацията се попълва от
лицата в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП, като за обстоятелствата по чл. 47, ал.
5, т. 2 от ЗОП е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които
могат самостоятелно да го представляват, съгласно чл. 47 ал.6 от ЗОП.

АКО Е ПРИЛОЖИМО!

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка
Долуподписаният/-ната.................................................., ЕГН ............................................, в
качеството си на ........................................................ на .........................................................
(длъжност/ качество с представителна власт)
………………….........................................................................................................................,
(наименованието на дружеството)
ЕИК/ Код по БУЛСТАТ: ………………………………
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
Представляваното от мен ......................................................................................................, е
(наименованието на дружеството)
съгласно да участва като подизпълнител на участника .........................................................
(фирмата на участника)
в обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърно оборудване за нуждите на
1 СОУ "Пенчо П. Славейков" с ранно чуждоезиково обучение за реализация на проект,
финансиран по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии
(ИКТ) в училище“
Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител и размера на участието/дела ни
в % са, както следва:
...................................................................................................................................
(изброете конкретните дейности и техния дял от обекта на обществената поръчка,
които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).
Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да
участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.
Известна ми е предвидената в чл. 313 НК наказателна отговорност за посочване на
неверни данни и деклариране на неистински обстоятелства.
Дата:......................г.

Декларатор:...............................
(подпис и печат)

