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 № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител
Долуподписаният/та………………...................................................................................,
ЕГН …………….…….……..., притежаващ/ща л.к.№ ……..……..……..………, издадена на
…….….……….………. г. от …………………..………………………, в качеството си на
………………………...…….............................................................................................................
(управител, изпълнителен директор, друго) (изписва се фирмата и правно-огранизационната й форма), ЕИК
….………………...,

със

седалище

.....................................…………….......и

адрес

на

управление ......................................................................,тел./факс ...................................., във
връзка с обявената от Министерство на здравеопазването процедура за възлагане на
следната поръчка:
Наименование на поръчката:

Д Е К Л А Р И Р А М:
Ние,

_________________ , сме съгласни да участваме като
(посочете лицето, което представлявате)

подизпълнител на
при изпълнение на горепосочената
(посочете участника, на който сте подизпълнител)
поръчка.
Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

___________________
(избройте конкретните дейности от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат
изпълнени от Вас като подизпълнител)

Инвестира във вашето бъдеще!
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Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме
право да участваме със самостоятелна оферта в горепосочената процедура.
Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните
документи:
- копие от документ за регистрация №

от

г. или

единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър №
от

г.;

- декларации за отсъствия на обстоятелствата по чл.47 от ЗОП
от

г. (посочете датата на подписване на декларациите)

(декларациита следва да бъдат по образците от документацията за участие)
- доказателства за икономическото и финансовото състояние, техническите
възможности и/или квалификация, които доказваме със следните документи:
______

__________________
(посочете документи които прилагате, съгласно посочените изисквания от възложителя
в документацията за обществената поръчка).
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

г.
(дата на подписване)

Декларатор:

Инвестира във вашето бъдеще!

