ОБРАЗЕЦ № 7
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/
, ЕГН
, в качеството ми на
(посочва се длъжността
и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр.
Изпълнителен директор, управител и др.) на
(посочва се наименованието на участника), ЕИК: .___________________ със
седалище и адрес на управление
- участник в обществена поръчка, възлагана чрез публична покана
с предмет: „Доставка на софтуерни продукти за нуждите на Военномедицинска
академия”
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. При изпълнение на предмета на поръчката представляваният от мен участник ще
използва подизпълнители.
2. Подизпълнителят/ите/, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се
изпълняват и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на
поръчката са, както следва:
Идентификационни данни за
подизпълнителя
посочете имената, адресите и
ЕИК на всеки подизпълнител

Видове работи от предмета
на поръчката, които ще се
изпълняват подизпълнителя

Съответстващ дял в % от
общата стойност на
поръчката на работите, които
ще се изпълняват от
подизпълнителя

3. Представляваният от мен участник .................................................... (посочва се
наименованието на участника):
3.1. Няма да сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице
обстоятелство по чл.47, ал.1 или ал.5 от ЗОП.
3.2. Няма да заменя посочен в офертата изпълнител, освен в случаите по чл.45а,
ал.2, т.3 от ЗОП.
Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна
отговорност по чл.313 от НК.
Приложение:
Декларации от подизпълнителите, ако има такива, като се попълват и се
представят декларации в оригинал по Образец № 8.
Дата
Име и фамилия
Подпис (и печат)

............................/…............................/.............................
...........................................................................................
...........................................................................................

ОБРАЗЕЦ № 8
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният /-ната/
, ЕГН
, в качеството ми на
(посочва се длъжността
и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр.
Изпълнителен директор, управител и др.) на
(посочва се наименованието на участника), ЕИК: .___________________ със
седалище и адрес на управление
- в обществена поръчка, възлагана чрез публична покана с
предмет: „Доставка на софтуерни продукти за нуждите на Военномедицинска
академия”
Д Е К Л А Р И Р А М:
От
името
на
представляваното
от
мен
дружество:
1.
…………………………………………………………………...……………………
(посочете юридическото лице, което представлявате)
изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .................................................
(посочете участника, на който сте подизпълнител)
при изпълнение на горепосочената поръчка.
2. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се изпълняваме като
подизпълнител са:
Видове работи от предмета на поръчката, които ще
изпълнява подизпълнителя

Съотвестващ дял в % от общата
стойност на поръчката на
работите, които ще изпълнява
подизпълнителя

(посочете конкретните работи/дейности от предмета на поръчката, които ще
бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител и съответстващия на тези работи дял
в проценти от общата стойност на обществената поръчка)
3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените
поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения
по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и
да представим самостоятелна оферта.
Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в
декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Дата
Име и фамилия
Подпис (и печат)

............................/…............................/.............................
...........................................................................................
...........................................................................................

