Обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
„Доставки на готова храна по предварителни заявки за учениците в ОУ„Свети свети Кирил и
Методий” – село Царев брод”

ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 47, ал. 1,т.1, ал.2, т.2, т.5 и ал.5 т.1 от ЗОП
Долуподписаният ........................................................................
(трите имена)
номер на документ за самоличност/ако е приложимо/ .........
гражданин на..............................................................................
(държава)
адрес: ..........................................................................................
в качеството си на .....................................................................
(управител/изпълнителен директор или др.)
на ...............................................................................................
(наименованието на участника)
във връзка с участието в обществена поръчка чрез събиране на оферти с публична покана за
избор на изпълнител за доставка на „Готова храна по предварителни заявки за
учениците в ОУ„Свети свети Кирил и Методий” – село Царев брод, по обособени
позиции:
Позиция 1: „Осигуряване на закуски за учениците от I-IV клас от ОУ„Свети свети
Кирил и Методий”;
Позиция 2: „Осигуряване на обяд за учениците от I-VIII клас, обучаващи се
целодневно в ОУ„Свети свети Кирил и Методий”
ДЕКЛАРИРАМ:
1.
Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
а)
престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б)
подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в)
участие в организирана престъпна група по чл.321и321а от Наказателния
кодекс;
г)
престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д)
престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност
съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
3.
Не съм осъждан за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка
с провеждане на провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
4. Не съм свързано лице по смисъла на §1, т.23а от допълнителните разпоредби на
Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност
в неговата организация.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
Дата: ......... г.

ДЕКЛАРАТОР: .................
(Подпис)

В зависимост от правно организационната форма на участниците, декларацията се представя от всяко едно от лицата посочени в член 47,
ал. 4 от ЗОП.

