Приложение 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1, т. 1, ЗОП
Долуподписаната/ият
.......................................................................................................................................................
( трите имена)

.......................................................................................................................................................
(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ......................................................................................................................
на ........................................................................................................, ЕИК …………………...
(наименование на участника)

I.
участник в публична покана по реда на глава VIII„а“ от ЗОП с предмет:
„Сключване на застраховки на МПС, собственост и ползвани от „Общински
пътнически транспорт“ ЕООД, гр. Габрово за 2016 година, обособена в следните
позиции: Обособена позиция 1. „Застраховка „Гражданска отговорност” и
Обособена позиция 2. „Злополука на пътниците в обществения транспорт”
ДЕКЛАРИРАМ, че:
Не съм осъден с влязла в сила присъда 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;
е) престъпление по чл.108а от Наказателния кодекс – при възлагане на поръчки
по чл.3, ал.2 от ЗОП.
Известно ми е, че за вписване на неверни дани в настоящата декларация
подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: …………… год.

ДЕКЛАРАТОР:..................................
(подпис)

Приложение 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 5 ЗОП
Долуподписаната/ият
.......................................................................................................................................................
( трите имена)

.......................................................................................................................................................
(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ...........................................................................
на ........................................................................................................, ЕИК ...............................
(наименование на участника)

участник в публична покана по реда на глава VIII„а“ от ЗОП с предмет:
Сключване на застраховки на МПС, собственост и ползвани от „Общински
пътнически транспорт“ ЕООД, гр. Габрово за 2016 година, обособена в следните
позиции: Обособена позиция 1. „Застраховка „Гражданска отговорност” и
Обособена позиция 2. „Злополука на пътниците в обществения транспорт”
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1.

Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна
длъжност в неговата организация.

2.

Не съм (представляваният от мен участник не е) в договорни
отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за вписване на неверни дани в настоящата декларация
подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: …………… год.

ДЕКЛАРАТОР:..................................
(подпис)

Приложение 3
Д Е К Л А Р А Ц И Я*
За срок на валидност на офертата

Долуподписаният/-ата ___________________________________________, ЕГН
_________________, притежаващ/а лична карта № ____________________, издадена на
__________________ от МВР гр. __________________, с постоянен адрес гр. /с/
__________________, ул. _________________ № __ в качеството си на
______________________ (посочете длъжността и качеството, в което лицето има
право да управлява и представлява) на ____________________________________
_________________________________________ (посочете фирмата на участника)
регистрирано по фирмено дело № _______ по описа за _________________ г. на
_______________________________ съд, със седалище и адрес на управление:
____________________________________________________________________,
след като се запознах с изискванията на документацията за възлагане на обществена
поръчка чрез публична покана при условията на Глава осма “а” от ЗОП с предмет:
„Сключване на застраховки на МПС, собственост и ползвани от „Общински
пътнически транспорт“ ЕООД, гр. Габрово за 2016 година, обособена в следните
позиции: Обособена позиция 1. „Застраховка „Гражданска отговорност” и
Обособена позиция 2. „Злополука на пътниците в обществения транспорт”
ДЕКЛАРИРАМ, че:
Срокът на валидност на офертата (посочете срока за валидност на офертата в
календарни дни, но не по-кратък от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на офертите) е .......... (....................................) календарни
дни от крайния срок за получаване на офертите.

__________ 2015 г.
(дата на подписване)
_________________
(място на подписване)

ДЕКЛАРАТОР: ________________
(________________)

_____________________________
*
Настоящата декларация се подписва задължително от управляващия/ите и
представляващия/ите участника по регистрация.

Приложение 4
Д Е К Л А Р А Ц И Я*
За приемане на условията в проекта на договор
Долуподписаният/-ата ___________________________________________, ЕГН
_________________, притежаващ/а лична карта № ____________________, издадена на
__________________ от МВР гр. __________________, с постоянен адрес гр. /с/
__________________, ул. _________________ № __ в качеството си на
______________________ (посочете длъжността и качеството, в което лицето има
право да управлява и представлява) на ____________________________________
_________________________________________ (посочете фирмата на участника)
регистрирано по фирмено дело № _______ по описа за _________________ г. на
_______________________________ съд, със седалище и адрес на управление:
____________________________________________________________________,
след като се запознах с изискванията на документацията за възлагане на обществена
поръчка чрез публична покана при условията на Глава осма “а” от ЗОП с предмет:
„Сключване на застраховки на МПС, собственост и ползвани от „Общински
пътнически транспорт“ ЕООД, гр. Габрово за 2016 година, обособена в следните
позиции: Обособена позиция 1. „Застраховка „Гражданска отговорност” и
Обособена позиция 2. „Злополука на пътниците в обществения транспорт”
.
ДЕКЛАРИРАМ, че:
Запознат съм със съдържанието на проекта на договор, приемам всички условия
в него и ако бъдем класирани на първо място, ще сключим договор в определения срок.

__________ 2015 г.
(дата на подписване)
_________________
(място на подписване)

ДЕКЛАРАТОР: ________________
(________________)

_____________________________
*
Настоящата декларация се подписва задължително от управляващия/ите и
представляващия/ите участника по регистрация.

