ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.08
„БаЗИС – база за здравно-информационна система”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Образец № 1

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният ............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
/три имена, ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване, адрес по местоживеене/
в качеството си на ...........................................................................................................................
/изписва се в какво качество се подава декларацията – съгласно изискванията на чл.47, ал.4, т.1- т.7 от ЗОП */
на .......................................................................................................................................................
със седалище и адрес на управление: .............................................................................................
с ЕИК по БУЛСТАТ или по чл.23 от Закона за търговския регистър …………………………
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда/съм осъждан, но съм реабилитиран 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. 321 и 321а 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 право да упражнявам определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 дневен срок
писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената
процедура за възлагане на обществена поръчка.

Инвестира във вашето бъдеще!
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Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.

................................. г.

ДЕКЛАРАТОР:

гр. ..............................
* Декларацията се представя от:
1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено
отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от
Търговския закон;
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а
при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които
представляват кандидата или участника;
7. в случаите по т. 1 - 6 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице
има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято
представителна власт е включена територията на Република България, съответно
територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2
от ЗОП.

Инвестира във вашето бъдеще!

