ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1 ,ал.2 и ал.5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният
/-ната/,
_________________________________________, с л.к. №______________,
издадена на ___________от _________________, с ЕГН___________
в качеството ми на ___________________________________ - участник в
процедура на договаряне без обявление за възлагане на
обществена
поръчка с предмет: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на
„СБАЛПФЗ-Стара Загора” ЕООД гр. Стара Загора
Д Е К Л А Р И Р А М:
І.Не съм свързано лице
с Възложителя или със служители на
ръководна длъжност в неговата организация.
ІІ.Представляваното от мен дружество не е сключвало договор с
лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси.
ІІІ.Не съм осъждан с влязла в сила присъда /съм осъждан с влязла в
сила присъда , но съм реабилитиран /ненужното се зачертава или
отстранява/ за:
1.престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната
система, включително изпиране на пари по чл.253-260 от Наказателния
кодекс;
2.подкуп по чл.301-307 от Наказателния кодекс;

3.участие в организирана престъпна група по чл.321-321а от
Наказателния кодекс;
4.престъпление против собствеността о чл.194-217 от Наказателния
кодекс;
5.престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния
кодекс;
ІV.Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия
или дейност, съгласно законодателството на държавата , в която е
извършено нарушението .
V.Не съм осъден за с влязла в сила присъда /реабилитиран съм/ за
престъпление по чл.136 от НК, свързано със здравословните и безопасни
условия на труд или по чл.172 от НК против трудовите права на
работниците.
VІ.Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313
от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени
поръчки.
VІІ.Участникът_____________________________________, който
представлявам:
1.не е обявен в несъстоятелност;
2.не е в производство по ликвидация или подобна процедура
съгласно националните закони и подзаконови актове.
3. Няма
задължения към държавата или към общината по
смисъла на чл. 162, ал. 2 т.1 от Данъчно – осигурителния
процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган или задължения, свързани с плащането на
вноски за социално осигуряване или на данъци съгласно
правните норми на държавата , в която участникът е установен.
4. Не е в открито производство по несъстоятелност и не е
сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите по смисъла на чл. 740
от Търговския закон, и
не се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата
дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е
преустановил дейността си.
5.Не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за
обществена

поръчка,доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за невярно
деклариране.

___________________
Декларатор:________________

гр. _________________

Декларацията се подписва от лицата съгласно изискванията на чл.чл.47
ал.4 от ЗОП.

г.

