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Операция 1.1.2: „Подкрепа за разработване на иновации от предприятия и внедряването им в
икономиката”
Проект BG161PO003-1.1.07-0274-C0001 „Въвеждане в серийно производство на иновативни безжични
пожароизвестителни системи“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Образец на декларация на кандидата
за подизпълнители
СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
Долуподписаният/-ата
_________________________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ______________________,
в качеството си на ___________________________________________________________
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява –
напр. изпълнителен директор, управител, съдружник, член на органите за управление и контрол
на кандидата и др.)

на _______________________________________________________, вписано в търговския
(наименование на кандидата)

регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код №
_______________,
със
седалище
_______________
и
адрес
на
управление
__________________________________________ - кандидат в процедура за определяне на
изпълнител с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на продуктова
производствена линия“,
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е :
Кандидатът ……………………………. (наименование на кандидата), когото представлявам:
1. При изпълнението на горепосочената процедура ще използва подизпълнител/и:
............................................................. (изписват се наименованията на фирмите/ лицата
подизпълнители), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласието си за
участие в процедурата;
2. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на договора ще бъде общо .........%
от общата стойност на договора, в т.ч. участието на подизпълнител 1 .......
..................................................... (изписва се името на първия подизпълнител) ще бъде .........%
от общата стойност на договора, участието на подизпълнител 2 ..................................................
(изписва се името на втория подизпълнител) ще бъде .........% от общата стойност на
договора (и така нататък за всички подизпълнители).
3. Видът на услугите, които ще извършва/т ще бъдат: ……………………………………
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
____________ г.
ДЕКЛАРАТОР: _______________
(дата)
(подпис)
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
УниПОС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Образец на декларация от подизпълнител
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ КАТО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ
Долуподписаният/-ата
_________________________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ______________________,
в качеството си на ___________________________________________________________
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява –
напр. изпълнителен директор, управител, съдружник, член на органите за управление и контрол
на кандидата и др.)

на _______________________________________________________, вписано в търговския
(наименование на кандидата)

регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код №
_______________,
със
седалище
_______________
и
адрес
на
управление
__________________________________________ - кандидат в процедура за определяне на
изпълнител с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на продуктова
производствена линия“,
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
___________________________________________________, сме съгласни да участваме като
(наименование на подизпълнителя)
подизпълнител на _______________________________________________, при изпълнение на
(наименование на кандидата)
договора по горепосочената процедура.
Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да
участваме като самостоятелен участник в горепосочената процедура.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
УниПОС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, приемаме, че
представената оферта за доставка по настоящата процедура „публична покана” е със срок на
валидност 04 месеца от крайния срок за получаване на оферти.
Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи в
съответствие с указанията:
А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от публичната
покана:
1. Декларация с посочване на ЕИК (оригинал) / Удостоверение за актуално състояние, а
когато е физическо лице - документ за самоличност (копие заверено от кандидата с
подпис, печат и думите „Вярно с оригинала”);
2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от
11.03.2013 г. – при подаване на оферти – по образец, оригинал;
Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т.
ІІІ.2.2 от публичната покана:
1. Справка - декларация за общия оборот на кандидата за последните 3 финансови
години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал
дейността си – по образец, оригинал;
2. Отчет за приходи и разходи за последните 3 финансови години, в зависимост от
датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си. В случай, че
кандидатът е регистриран по Закона за търговския регистър и посоченият документ е
оповестен в търговския регистър към датата на кандидатстване, това обстоятелство
ще се проверява по служебен път ИЛИ еквивалентен документ съгласно
законодателството на страната, в която е регистрирано лицето, придружен с превод на
български език, ако кандидатът е чуждестранно лице ИЛИ годишна данъчна
декларация или друг еквивалентен документ, доказващ получен доход, ако
кандидатът е физическо лице - копие заверено от кандидата с подпис, печат и думите
„Вярно с оригинала”.
В. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата
по т.ІІІ.2.3 от публичната покана:
1. Списък на основните договори за доставки, изпълнени през последните 3 години, в
зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си,
включително стойностите, датите и получателите – по образец, оригинал;
2. Препоръки за добро изпълнение като доказателство за посочените в списъка договори
- копие заверено от кандидата с подпис, печат и думите „Вярно с оригинала”.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
____________ г.
(дата)

ДЕКЛАРАТОР: _______________
(подпис)
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