Образец 3

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
Долуподписаният/-ата1*
_________________________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ______________________,
в качеството си на ___________________________________________________________
на _______________________________________________________, вписано в
(наименование на кандидата)
търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код №
_______________,
със
седалище
и
адрес
на
управление
__________________________________________, - кандидат в процедура за определяне
на изпълнител с предмет: “Събиране и анализ на информация и проучване на
потенциалното приложение на туристически продукт „Арт и култура“ и свързаните
с него услуги в трансграничния регион Румъния – България и консултации със
заинтересованите страни в България”, във връзка с изпълнението на проект

“Активно изкуство за атрактивен туризъм” – АРТУР, код на проекта ROBG-368,
финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България
(наименование на процедурата)
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е :
Декларирам, че2:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда/ реабилитиран(-а) съм (невярното се
зачертава) за:
1

Декларацията се подписва от лицата, които представляват кандидата, лицата, които са членове на управителни и
надзорни органи на кандидата и други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на
предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните
или надзорните органи, изчерпателно посочени в чл. 40, ал. 2 от ППЗОП

2

Обстоятелствата по т. 3, 4, 5 и 6 се отнасят за кандидата, обстоятелствата по т. 1, 2 се отнасят за лицата, които
представляват кандидата, за членовете на управителни и надзорни органи и за други лица със статут, който им
позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за
представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи, изчерпателно посочени в чл. 40, ал. 2
от ППЗОП
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-

престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219
– 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния
кодекс;

-

престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга държава членка
или трета страна;

2. Представляваният от мен кандидат3:
2.1. 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 или към общината по седалище на възложителя и към
общината по седалището на кандидата, или аналогични задължения, установени
с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът е установен, или
2.2. 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 седалище на възложителя и към
общината по седалището на кандидата, или аналогични задължения, установени
с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът е установен, но
-

е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията, или

-

задължението е по акт, който не е влязъл в сила, или

-

размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е
не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната
приключена финансова година;

3. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществени
поръчки (ЗОП);
4. Не е установено, че:
4.1. съм представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за
подбор;
4.2. не съм предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за
подбор;

3

Невярното се зачертава
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5. По отношение
обстоятелства:
-

на

представлявания

от

мен

кандидат

са

налице

следните

Не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно
решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушен на чл.
61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал.
3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за
трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения,
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

6. Не е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за избор на
изпълнител, който не може да бъде отстранен.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.

____________ 2018 г.
(дата)

ДЕКЛАРАТОР: _______________

* Декларацията се подписва от лицата, които представляват кандидата,
членовете на управителни и надзорни органи и от други лица, които имат
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи
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