Приложение № 5
Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ
За отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от
Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………..….., с
лична карта № ……..……………….………, издаденa на ………………….………….. от
………………….., с ЕГН ………….……, в качеството ми на …………........(посочете
длъжността) на………..........................(посочете наименованието на участник) участник в обществена поръчка с предмет: „Неотложен ремонт на класни стаи
включващ стени,тавани,обезопасяване на прозорци и подови настилки в сградата на 122
ОУ “Николай Лилиев“.

Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Участникът, който представлявам:
 няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по
смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на
възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с
акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в
която участникът е установен, или
 има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по
смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището
на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с
акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в
която участникът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване
или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е
влязъл в сила.
(невярното се зачертава)
2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
3. Участникът, когото представлявам, не е представил документ с невярно
съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или
изпълнението на критериите за подбор;
4. За участника, когото представлявам не е установено, че не е предоставял
изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за
отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да
уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
……………………г.
(дата на подписване)

Декларатор: ……………………….
(подпис и печат)

Забележка: При деклариране на обстоятелствата следва да бъдат спазени
изискванията на чл. 97, ал. 6, изр. второ от ППЗОП.

