Приложение № 4

Д ЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП
Долуподписаният, във връзка с участието в обществена поръчка с
предмет:………………………………………………………………………………………...
..............
…………………………………………………………………………………………………..
Декларатор
ФИРМА/ИМЕ
Управител/Пълномощник/Подизпълнител
Адрес на седалище
Адрес на управление
Телефон
Факс
E-mail
ЕИК/БУЛСТАТ
с настоящата
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. В представляваното от мен Юридическо лице/ ЕТ…..…………………………...............
/изписва се пълното наименование на фирмата / правната форма на съществуването й/ няма
свързани лица съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП, с Възложителя или със служители на
ръководна длъжност в неговата организация;
Дата…………2012 г.
ДЕКЛАРАТОР:……………………
( подпис и печат)
Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.
Когато участниците са юридически лица, изискването на чл. 47 ал. 5, т. 1 от ЗОП се
прилага, както следва:
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. при едноличен търговец – за физическото лице – търговец;
7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които
представляват кандидата или участника.
8. 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 РБ, съответно територията на
държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.
Дата:...................2012г.

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

