Образец №5
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.66,ал.1 от ЗОП за ползване на подизпълнители
Долуподписаният/ата
______________________________________________________
с
ЕГН
_________________, в качеството ми на ______________________________________
(посочете длъжността, която заемате)
на__________________________________,ЕИК/БУЛСТАТ_________________________
(посочете името на участника)
със седалище и адрес на управление ______________________________________
___________________________________________________________________________
__,
участник в процедура по реда на глава Двадесет и шест за възлагане на обществена
поръчка с предмет: “Осъществяване на допълнително възникнали

ремонтни дейности на покрива на сградата на „МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР ІІ-Бургас“ЕООД, гр.Бургас”
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1.При изпълнение на поръчката
ще използвам/няма да използвам
подизпълнители.(Ненужното се зачертава/.
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат: (попълва се при условие, че участникът е
декларирал, че ще използва подизпълнител/и)
2.1. ................................................................................................. с ЕГН/ ЕИК
...................................
(изписва се наименованието на подизпълнителя)
2.2. ..................... , .................., ..................................,
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в
процедурата.
3. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде,
както следва:
3.1. За подизпълнител ....................................................................................... - ...........
% от общата стойност на поръчката. (изписва се наименованието на подизпълнителя и
дела на участието му в процент от общата стойност на поръчката)
...............................................................................................................................................
........
3.2. За подизпълнител ....................................................................................... ........... % от общата стойност на поръчката. (изписва се наименованието на
подизпълнителя и дела на участието му в процент от общата стойност на поръчката)
.......................................................................................................................................................
4. Всеки от посочените подизпълнители ще изпълнява във връзка с поръчката:
4.1. Подизпълнител ............................................................................. - ще изпълнява
....................... ........................................................................................................ (изписва се
наименованието на подизпълнителя и точния вид дейности, свързани с поръчката,
които ще изпълнява)

5. Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения
подизпълнител/ посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и
работа.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република
България за неверни данни.
Дата:

Декларатор:
......................................................
(име и фамилия на представляващия/те
участника)

Забележка: Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от
лицето, което може самостоятелно да го представлява

