Приложение № 6
Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/ …………………………………………………………….,
с лична карта № ………………………………….., издадена на …………………… от
………………………………., с ЕГН ……………………………………, в качеството ми
на
……………………………………………………..…..(посочете длъжността) на
………………………………………………………………..(посочете наименованието на
участника) – участник в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП 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:
Участникът ……………………………………………………………........(посочете
наименованието на участника), който представлявам:
1. при изпълнението на горецитираната обществена поръчка няма да използва / ще
използва подизпълнители (ненужното се зачерква);
2. подизпълнител/и ще бъде/бъдат .............................................. (изписват се
наименованията на дружествата/лицата подизпълнители), които са запознати с
предмета на поръчката и са дали съгласието си за участие в процедурата;
3. вида на работите, които ще бъдат извършвани от подизпълнителите е, както
следва:
подизпълнител 1 ................................................. (изписва се наименованието на първия
подизпълнител) ще изпълнява следните дейности: ………………….……………………..
подизпълнител 2 ...................................... (изписва се наименованието на втория
подизпълнител) ще изпълнява следните дейности: …………………………………………
Попълнете горните данни колкото пъти е необходимо съобразно броя на
подизпълнителите, които ще вземат участие.
4. дела на участие на всички подизпълнители при изпълнение на поръчката ще
бъде общо ........... % от общата стойност на поръчката, в т.ч.:
- участието на подизпълнител 1 ........................................................ (изписва се
наименованието на първия подизпълнител) ще бъде .............% от общата стойност на
поръчката;
- участието на подизпълнител 2 ........................................................ (изписва се
наименованието на втория подизпълнител) ще бъде ..................% от общата стойност
на поръчката.

Попълнете горните данни колкото пъти е необходимо съобразно броя на
подизпълнителите, които ще вземат участие.
5. Задължаваме се да отговаряме за действията, бездействията и работата на
посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

Забележка: Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия
участника по регистрация. В случай, че участник в процедурата е обединение
декларацията се попълва от представляващия обединението.

………………2018 г.
(дата на подписване)

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

