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ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
по чл. 35, ал. 1 на ПМС 55/2007г.
Долуподписаният/-ата*
_________________________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН _____________, притежаващ лична карта №_________________, издадена на
_________________ от МВР – гр. _______________,
(дата на издаване)

(място на издаване)

адрес:_____________________________________________________________________,
(постоянен адрес)

В качеството си на ___________________________________________________________
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)

на ____________________________________________________________, вписано в
(наименование на кандидата)

търговския регистър по фирмено дело №
по описа за
г. на
____________ окръжен (градски) съд, респ. в търговския регистър към Агенция по
вписванията, ЕИК: ______________, със седалище _______________ и адрес на
управление ___________________________, тел.: _____________, факс:
__________________, БУЛСТАТ __________________ - кандидат в процедура „открит
избор” за определяне на изпълнител с предмет:
“Доставка и монтаж на машини, съоръжения и специализирано технологично
оборудване - Обработващ център с ЦПУ, Хидравлични преси и Високо честотен
генератор”,
обособена позиция :_______________________________________________________________.
(посочва се една, няколко или всички обособени позиции, за които се предлага оферта)

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е :
Предоставената от мен оферта е валидна 6 месеца от датата на подаването й, до сключване
на договора за възлагане на предмета на процедурата, в съответствие със срока за
сключване, посочен от бенефициента в пояснителния документ за участие в процедура за
открит избор.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния
кодекс.
____________ 2011 г.

Д Е К Л А Р А Т О Р: ____________________
*

Декларацията се подписва задължително от управляващия кандидата по регистрация. Когато управляващите
кандидата са повече от едно лице, декларацията се попълва от всички лица, които са овластени да
представляват кандидата и са вписани в това качество в ТР към АВ или Съда, а в случай че членове са
юридически лица – от техния представител в съответния управителен орган.
Този документ е създаден по проект № 2ТММ-02-5/18.02.2011“ Технологична модернизация и повишаване на производителността и
конкурентоспособността на Кооперация „Обнова – Кооперация»”Бенефициент: Кооперация Обнова.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез „Европейски фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Кооперация Обнова и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на ЕС и ДО.

