ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, т.2, т.2а, т. 3, т. 4, т. 5 от Закона за
обществените поръчки

Долуподписаният/ната ______________________________________________________ с лична
карта № ________________________, издадена на ______________________, от
___________________, с ЕГН ________________________________, в качеството ми на
_________________________________________ на
(длъжност на декларатора)

__________________________________________________________________________________
________,
(посочва се търговското наименование/фирма и вида търговец/обединение),

със седалище и адрес на управление:
_____________________________________________________________,

- Участник (или лицето в обединението-участник)/Подизпълнител в процедура за възлагане
на обществена
(вярното се подчертава)

обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за
превоз на пътници и багаж при служебни пътувания”,
__________________________________________________________________________________________

Д Е К Л А Р И Р А М, следното:

1. Участникът/Подизпълнителят, който представлявам:
(1) не е в открито производство по несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с
кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или
участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните
закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на
съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;
(2) Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган,
освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, няма задължения за
данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в
която кандидатът или участникът е установен;

(3) Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи
чужденци през последните до 5 години.
(4) Не е осъждан с влязло в сила съдебно решение за неизпълнение на задължения по договор
за обществена поръчка.
2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност.
3. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс
във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по
чл.313 от НК.

Дата: ............ 2013 г.

ПОДПИС:.................................
(трите имена, длъжност и подпис на представляващия
участника/печат)

Забележка:
1.
2.

3.
4.
5.

Лицата с право да представляват участника /подизпълнителя и прокуристите, посочени в чл. 47, ал. 4 от
ЗОП декларират обстоятелствата по т. 1, т. 2 и т. 3 от настоящата декларация.
Когато участникът или подизпълнителя е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация за
обстоятелствата по т. (1), т.(2) и т.(3) от настоящата декларация от едно от лицата, които могат
самостоятелно да го представляват.
Когато представляващите участника/подизпълнителя са повече от едно лице и представляват заедно,
декларацията се попълва от всяко едно лице.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице декларацията се подава от всяко
физическо или юридическо лице, включено в обединението при условията на чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.

