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. 70 от Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните

(Издадена от министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 55
от 07.07.2006 г., в сила от 01.09.2006 г.)
Долуподписаният/та/..........................................................................................................................
Постоянен адрес: ул. .............................................................. гр.(с.) .............................................
Л.к. № .................................., издадена от .......................................................................................
На .................................г. ЕГН ........................................, телефон ......................................, като
Представител на ...............................................................................................................................
Със седалище гр.(с.) ........................................., ул. .............................................. № ..................
тел. ...................... с нот. заверено пълномощно(оригинал) регистрационен № ......................
ДЕКЛАРИРАМ:
Представляваното от мен дружество/ едноличен търговец:
o е въвело, прилага и поддържа система от процедури и програми за управление безопасността
на храните;
o е въвело, прилага и поддържа система за Анализ на опасностите и критични контролни
точки (система НАССР);
o е въвело, прилага и поддържа процедури в съответствие с принципите на системата НАССР
(когато цялостното внедряване на системата е неприложимо);
Известно ми е , че за неверни данни в настоящата декларация отговарям по реда на чл.313
от НК.

Дата: ........................

Подпис: ...................

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
Долуподписаният .......................................................................................................................
с адрес: .................................................................................................................................... , с
лична карта № ................................. , изд. на ...........................г. от МВР – гр.......................
в качеството си на .....................................................................................................................
със седалище и адрес на управление:......................................................................................
вписано в търговския регистър на ............................................окръжен съд с решение по
ф. д. № ........................../
с настоящата

г. на същия съд, с БУЛСТАТ/ ЕИК..........................................
ДЕКЛАРИРАМ,

че продуктите, които ще бъдат доставяни, ще са етикетирани съгласно чл.6 от Наредбата
за изискванията за етикетирането и представянето на храните.
Известно ми е , че за неверни данни в настоящата декларация отговарям по реда на чл.313
от НК.

...............................
Гр. ........................

ДЕКЛАРАТОР: .........................

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
Долуподписаният .......................................................................................................................
с адрес: .................................................................................................................................... , с
лична карта № ................................. , изд. на ...........................г. от МВР – гр.......................
в качеството си на .....................................................................................................................
със седалище и адрес на управление:......................................................................................
вписано в търговския регистър на ............................................окръжен съд с решение по
ф. д. № ........................../
с настоящата

г. на същия съд, с БУЛСТАТ/ ЕИК..........................................
ДЕКЛАРИРАМ,

че продуктите, които ще бъдат доставяни, ще бъдат с остатъчен срок на годност не пократък от 60% от срока на годност на конкретния продукт, както и че ще бъдат
произведени от производителя/ ите, които съм посочил в ценовото си предложение.

Известно ми е , че за неверни данни в настоящата декларация отговарям по реда на чл.313
от НК.
...............................
Гр. ........................

ДЕКЛАРАТОР: .........................

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
Долуподписаният .......................................................................................................................
с адрес: .................................................................................................................................... , с
лична карта № ................................. , изд. на ...........................г. от МВР – гр.......................
в качеството си на .....................................................................................................................
със седалище и адрес на управление:......................................................................................
вписано в търговския регистър на ............................................окръжен съд с решение по
ф. д. № ........................../
с настоящата

г. на същия съд, с БУЛСТАТ/ ЕИК..........................................
ДЕКЛАРИРАМ,

че продуктите, които ще бъдат доставяни, ще отговарят на изискванията към храните, посочени в
Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата от 3 до 7 години в детски
заведения.
Известно ми е , че за неверни данни в настоящата декларация отговарям по реда на чл.313
от НК.
...............................
Гр. ........................

ДЕКЛАРАТОР: .........................

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
Долуподписаният .......................................................................................................................
с адрес: .................................................................................................................................... , с
лична карта № ................................. , изд. на ...........................г. от МВР – гр.......................
в качеството си на .....................................................................................................................
със седалище и адрес на управление:......................................................................................
вписано в търговския регистър на ............................................окръжен съд с решение по
ф. д. № ........................../
с настоящата

г. на същия съд, с БУЛСТАТ/ ЕИК..........................................
ДЕКЛАРИРАМ,

че продуктите, които ще бъдат доставяни, ще отговарят на изискванията на Закона за храните,
Наредба № 108 за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресните плодове и
зеленчуци на стандартите на Европейския съюз.
Известно ми е , че за неверни данни в настоящата декларация отговарям по реда на чл.313
от НК.
...............................
Гр. ........................

ДЕКЛАРАТОР: .........................

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
Долуподписаният .......................................................................................................................
с адрес: .................................................................................................................................... , с
лична карта № ................................. , изд. на ...........................г. от МВР – гр.......................
в качеството си на .....................................................................................................................
със седалище и адрес на управление:......................................................................................
вписано в търговския регистър на ............................................окръжен съд с решение по
ф. д. № ........................../
с настоящата

г. на същия съд, с БУЛСТАТ/ ЕИК..........................................
ДЕКЛАРИРАМ,

Че предлаганите и доставяни хранителни продукти ще са в добър търговски вид.

Известно ми е , че за неверни данни в настоящата декларация отговарям по реда на чл.313
от НК.

...............................
Гр. ........................

ДЕКЛАРАТОР: .........................
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ДЕКЛAРАЦИЯ
Долуподписаният .......................................................................................................................
с адрес: .................................................................................................................................... , с
лична карта № ................................. , изд. на ...........................г. от МВР – гр.......................
в качеството си на .....................................................................................................................
със седалище и адрес на управление:......................................................................................
вписано в търговския регистър на ............................................окръжен съд с решение по
ф. д. № ........................../
с настоящата

г. на същия съд, с БУЛСТАТ/ ЕИК..........................................
ДЕКЛАРИРАМ,

че при установено отклонение в качеството на доставените продукти, същите ще бъдат подменени
напълно.

Известно ми е , че за неверни данни в настоящата декларация отговарям по реда на чл.313
от НК.

...............................
Гр. ........................

ДЕКЛАРАТОР: .........................

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
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ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният .......................................................................................................................
с адрес: .................................................................................................................................... , с
лична карта № ................................. , изд. на ...........................г. от МВР – гр.......................
в качеството си на .....................................................................................................................
със седалище и адрес на управление:......................................................................................
вписано в търговския регистър на ............................................окръжен съд с решение по
ф. д. № ........................../
с настоящата

г. на същия съд, с БУЛСТАТ/ ЕИК..........................................
ДЕКЛАРИРАМ,

че участникът, който представлявам е в състояние да доставя конкретно заявените количества до
крайния потребител.

Известно ми е , че за неверни данни в настоящата декларация отговарям по реда на чл.313
от НК.
...............................
Гр. ........................

ДЕКЛАРАТОР: .........................

