ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Образец!
Относно: Участие в обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 ЗОП за извършване на
доставка с предмет: „Доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван лек
пътнически автомобил 4х4 НИВА 2121 за нуждите на Областна дирекция „Земеделие“гр. Добрич

СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА
1. Фирма (наименование) на участника:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. ЕИК / БУЛСТАТ
………………………………………………………………………………………………………
3. Седалище и адрес на управление
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. Телефон: ………………………, факс: ……………………………,
email:……………………………
5. Лице за контакт:
……………………………………………………………………………………………………,
Длъжност:……………………………..,адрес:…………………………………………………,
Телефон:……………………………….., email: ………………………………………………...
6. Обслужваща банка: …………………………………………….,
Банков код …………………………………………………………,
Номер на банкова сметка, по която ще бъде възстановена гаранцията:
…………………………………………………………………………
Титуляр на сметката:………………………………………………………………………………

Дата: …………………………..

подпис и печат: ....................

Приложение № 3
Образец!
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 5, т.1 от ЗОП
Долуподписаният: ________________________________________________________________________, в
качеството на _____________________ на ____________________________________
/изписва се наименованието на търговеца/дружеството/

рег.
по
ф.д.
№______/______г.,
том____,
стр._____,
партида________по
описа
на_________________________________съд, БУЛСТАТ _________________ или вписан в Търговския
регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, с ЕИК
________________________, със седалище и адрес на управление ___________
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за
обществените поръчки с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата
организацията.
Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на
обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на промяната.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни в настоящата декларация подлежа на
наказателна отговорност по чл. 313 от НК.
Забележка: Декларация за отсъствието на посочените обстоятелства представят лицата,
посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП:
1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено
отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския
закон;
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а
при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) при едноличен търговец - за
физическото лице - търговец;
7. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)
във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват
кандидата или участника;
8. (нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от
26.02.2012 г.) в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има
повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е
включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда
процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.
УТОЧНЕНИE
„Свързани лица” съгласно § 1, т. 23а от ДР на Закона за обществените поръчки са:
1. роднини по права линия без ограничение;
2. роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;
3. роднини по сватовство - до втора степен включително;
4. съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;
5. съдружници;
6. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
7. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени
с право на глас в дружеството.
Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска
собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Дата:

ДЕКЛАРАТОР: ……………….

Приложение № 4
Образец!
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 3, т. 4 и ал.5, т.2 от ЗОП
Долуподписаният: ________________________________________________________________________, в
качеството на _____________________ на ____________________________________
/изписва се наименованието на търговеца/дружеството/

рег.
по
ф.д.
№______/______г.,
том____,
стр._____,
партида________по
описа
на_________________________________съд, БУЛСТАТ _________________ или вписан в Търговския
регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, с ЕИК
________________________, със седалище и адрес на управление ___________
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваното от мен дружество:
1. Не е обявено в несъстоятелност;
2. Не се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните
закони и подзаконови актове;
3. 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,
не е преустановило дейността си.
4. Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган,
освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за
данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен.
5. Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи
чужденци през последните пет години;
6. Не е сключило договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси.
Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на
обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на промяната.
Декларирам, че ако бъда избран за Изпълнител на обществената поръчка, при подписване на
договора ще представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на
декларираните обстоятелствата с настоящата декларация.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни в настоящата декларация подлежа на
наказателна отговорност по чл. 313 от НК.
Забележка: Декларация за отсъствието на посочените обстоятелства представят лицата,
посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП:
1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено
отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския
закон;
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а
при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) при едноличен търговец - за
физическото лице - търговец;
7. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)
във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват
кандидата или участника;
8. (нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от
26.02.2012 г.) в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има
повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е
включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда
процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.
Когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от
лицата, които могат самостоятелно да го представляват.
Дата:

ДЕКЛАРАТОР: ……………….

