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.2, т.3, ал. 2, т.1, т. 2а , т.3 и т.4 и ал.5 т.2 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 доставки 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, че:
Представляваният от мен участник/участник в обединение
/ненужното се зачертава/
1.
Не е обявен в несъстоятелност;
2.
Не е в производство по ликвидация, не се намира в подобна
процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
3.
Не е в открито производство по несъстоятелност, не е сключило извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, в случай че
кандидат или участник е чуждестранно лице не се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове, включително дейността му не е под разпореждане
на съда, не е преустановил дейността си.
4.
Не е осъждано за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
включително по отношение по сигурността на информацията и сигурността на доставките в
поръчки по чл.З.ал 2 от ЗОП.
5.
Няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.
2, т.1 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган /или има парични задължения към държавата или към община по смисъла
на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, но е допуснато
разсрочване или отсрочване на тези задължения/, няма парични задължения, свързани с
плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на
държавата, в която участникът е установен.
6.
Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно
пребиваващи чужденци през последните до 5 години.
7.
Не е сключил договор с лице по смисъла на чл.21 или 22 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
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Дата: ........... г.

ДЕКЛАРАТОР: .....................
(подпис)

Забележки: Декларацията е достатъчно да се попълни само от представляващия по закон участника или от упълномощено от
него с нотариално заверено пълномощно лице.

