Приложение 1
ДО
ПТГ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ”
гр. ТЪРГОВИЩЕ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
при предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.
20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет:
„Специализиран превоз на пътуващи ученици през учебната 2020/2021 година с автобусен
транспорт на територията на община Търговище по маршрутно направление: гр. Търговище - с.
Руец - с. Овчарово – гр. Търговище”
ОТ
Участник: ......................................................................................................................;
Адрес: .............................................................................................................................;
Тел.: .............., факс: .............;
ИН по ДДС: ..........................., ЕИК по БУЛСТАТ .....................................................;
Представлявано от .........................................................................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото декларираме:
1.
Запознати сме с условията, посочени в поканата.
2.
Приемаме изцяло, без резерви или ограничения всички условия на настоящата
поръчка.
ЗАЯВЯВАМЕ, че през последните 3 /три/ години считано до датата на подаване на
нашата оферта сме изпълнили описаните по-долу услуги, идентични или сходни с
предмета на конкретната обществена поръчка, както следва:
№ Предмет на договора
Крайна дата на изпълнение на
Получател на услугата
и кратко описание
услугата

3. Подизпълнители:
При изпълнението на горната обществена поръчка [ще използваме / няма да използваме]
подизпълнители. / Оставя се приложимото и ако има подизпълнителите, те се посочват/…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(В случай, че използвате подизпълнители следва да представите отделно за всеки от
посочените надлежно попълнено и подписана от тях настоящата декларация, както и
Приложение 5)
Приложимо, в случай че участникът ще ползва подизпълнители:
Декларирам, че:


посочените подизпълнители, които ще ползвам отговарят на съответните
изисквания и условия на възложителя, съобразно вида и дела от поръчката, който ще
изпълняват и за тях не са налице основания за отстраняване;

ще отговарям за действията, бездействията и работата на посочения/те
подизпълнител/и като за свои действия, бездействия и работа.
4. Декларирам, че:

представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 45 от
допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата поръчка;

За участника не са налице обстоятелствата по чл. 54 ал. 1 от ЗОП, както и на
основанията по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици

Към настоящата Декларация прилагаме:
Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо

Дата: ...............2020г.

ДЕКЛАРАТОР: .............................
(име, подпис и печат)

