ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

От ...................................................................,
ЕГН ..............., с постоянен адрес в гр. ...................,настоящ адрес в гр. ....................., община "........................",ул. ................................................, л. к. № ...........,издадена от .................................................................гр. .........................................., на ............. г. в качеството ми на ......…....…………………………… /посочва се качеството на лицето по чл.47, ал.4 от ЗОП –  съдружник или лице, на което е възложено управлението съгласно дружественият договор,неограничено отговорен съдружник съгласно дружественият договор, управител, едноличен собственик или определен от него управител, член на Съвета на директорите, Член на Управителния съвет или овластени от тях лица ,изпълнителни членове, на които Съветът на директорите е възложил управлението, прокурист, когато има такъв, при едноличен търговец -  физическото лице — търговец, във всички останали случаи, включително за чуждестранни лица - лицата, които представляват кандидата или участник./. на............................................................." 
(наименованието на участника/подизпълнителя)(ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.)  


                              ДЕКЛАРИРАМ, че  

1.   Представляваният от мен участник няма лица по чл.47, ал.4 от ЗОП, които да са свързани по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;.
            2.    Представляваният от мен участник няма сключен договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установаване на конфликт на интереси.  
 

   Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


Дата: ........... г.                     ДЕКЛАРАТОР: ...............
                                                           (подпис, печат) 
  
Забележки:
            Изискванията се прилагат за лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП / съдружник или лице, на което е възложено управлението съгласно дружественият договор,неограничено отговорен съдружник съгласно дружественият договор, управител, едноличен собственик или определен от него управител, член на Съвета на директорите, Член на Управителния съвет или овластени от тях лица ,изпълнителни членове, на които Съветът на директорите е възложил управлението, прокурист, когато има такъв, при едноличен търговец -  физическото лице — търговец, във всички останали случаи, лицата, които представляват кандидата или участник./. За обстоятелствата по чл. 47, ал. 5,т. 2 от ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице декларацията се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.Ако декларацията е на чужд език, се представя и в превод.Същите изисквания се отнасят и за подизпълнителите, когато участникът предвижда участието им.


