Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП - ОБРАЗЕЦ №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки
Подписаният/ата ………………………………………………………………………..
(трите имена)
данни по документ за самоличност ……………………………………………………
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ……………………… на ………………………………………………………….
(длъжност)
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане
на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни и ремонтни работи за
осигуряване на достъпна среда в сградата на Театър „Българска армия“, по ПРОЕКТ
„КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

ДЕКЛАРИРАМ, че:
В качеството си на лице по чл.54, ал.2 от ЗОП:
а) не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за
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;
б) не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за
престъпление, аналогично на тези по т.„а“, в друга държава членка или трета страна;
в) не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.
Дата: ....................

ДЕКЛАРАТОР ...................................
(подпис)

Забележка:
Лица по чл.54, ал.2 ЗОП са, както следва:
1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при
еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;
7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични
права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
8. в случаите по т. 1 – 7 – и прокуристите, когато има такива- когато лицето има повече от един
прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията
на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител
по чл. 5, ал. 2, т. 15 ЗОП.;
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват
и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

