Приложение № 1
ДО
________________________
(възложител - наименование)

________________________
(адрес на възложителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОТ: _______________________________________________________________
(наименование на кандидата)

с адрес: гр. ___________________ ул. _____________________, № __________,
тел.: ________________ , факс: ______________, e-mail: ____________________
регистриран по ф.д. № __________ / _______ г. по описа на ________________
съд,
ЕИК /БУЛСТАТ: _____________________________,
представлявано

от

_____________________________________________,

в

качеството му на ___________________________________

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашето Заявление за участие в обществена
поръчка с предмет:
„ _______________________________________________________________________”
(наименование на предмета на поръчката)

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие.
Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Като неразделна част от настоящото Заявление, прилагаме следните
документи:
1. Списък с обща номерация на страниците на документите, съдържащи
се в заявлението, подписан от участника.
2. Заверено копие на Удостоверение за сигурност, разрешение за достъп
до класифицирана информация до ниво „Поверително”.

3. Списък на лицата с валидни Разрешения за достъп до класифицирана
информация (РДКИ) до ниво „Поверително” и заверени копия на РДКИ, които
ще се запознаят с техническата спецификация и ще извършат оглед на обектите
на място.
4. Заверено копие на документ за регистрация (първоначална съдебна
регистрация или удостоверение за актуално състояние) или на ЕИК.
5. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП.
6. Декларация за не разгласяване на предоставената информация.
7. Други документи свързани с предмета на обществената поръчка.

ДАТА: _____________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
(име и фамилия)

___________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)

Приложение № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА НЕРАЗГЛАСЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Долуподписаният ________________________________________ ,
управител /представител/ на ________________________________________
_____________________________________________________ , регистрирано
/съдебно решение, пълномощно/ _____________________________________
__________________________________________________________________
СЕ ЗАДЪЛЖАВАМ:
Да не разгласявам и да не допускам разгласяването и узнаването по
някакъв начин от неоправомощени за това лица на фактите, сведенията и
документите, които са ми предоставени като информация във връзка с
участието ми в обществена поръчка с предмет
„ _________________________________________________________________ ”.

___.___.2013 г.

Декларатор: ________/__________/

Приложение № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал.5
от Закона за обществените поръчки
от _____________________________________ с ЕГН ____________, с
постоянен адрес в гр. ____________, настоящ адрес в гр.___________, община
________, ул. __________ с лична карта № __________, издадена на _________
от _________, ______________________ (управител, член на управителния съвет или др. посочва се длъжността) на _______________________ (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др. –
посочва се правно-организационната форма), участник/подизпълнител в
процедура
за
възлагане
на
обществена
поръчка
с
предмет:
___________________________________________________________________ .
(посочете наименованието на поръчката)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
По чл.47, ал.1 от ЗОП:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната
система, включително изпиране на пари, по чл.253-260 от Наказателния
кодекс;
- подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс ;
- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от
Наказателния кодекс;
- престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния
кодекс;
- престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния
кодекс;
- престъпление по чл.108а от Наказателния кодекс.
2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;
3. Представляваният от мен участник не е в производство на ликвидация

или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

По чл.47, ал.5 от ЗОП:
1. Представляваният от мен участник няма лица по чл.47, ал. 4 от ЗОП,
които да са свързани по смисъла на §1, т. 23а от ДР на ЗОП с възложителя или
със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
2. 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.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за
посочване на неверни данни.
Забележка1: Попълва се при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП;
Забележка2: В случай че участникът е чуждестранно лице, по отношение на същия се
декларира, че не се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и
подзаконови актове и неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил
дейността си.

____________________
(място на деклариране)

___________________
(дата на деклариране)

Декларатор: ___________________
(подпис)

