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 № 1a

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1, 3 и 4 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.23, ал. 3 от ППЗОП */
на ....................................................................................................................................................
със седалище и адрес на управление: ..........................................................................................
с ЕИК по БУЛСТАТ или по чл.23 от Закона за търговския регистър …………………………

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Управлявания/т представляваният от мен участник:
а) не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове;
в) не е в открито производство по несъстоятелност, и не е сключило извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон (в случай че
кандидатът или участникът е чуждестранно лице не се намира в подобна процедура
съгласно националните закони и подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане
на съда, дружеството не е преустановило дейността си);
2. Управляваният/ представляваният от мен участник няма парични задължения
към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е
допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения,
свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно
правните норми на държавата, в която е установен.
3. Управляваният/представляваният от мен участник няма наложено
административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци
през последните до 5 години.

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

................................. г.

ДЕКЛАРАТОР:

гр. ..............................

* Декларацията се представя от едно от лицата, които могат самостоятелно да го
представляват.

Инвестира във вашето бъдеще!

