ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
Долуподписаният/-ата
_________________________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН _____________, притежаващ лична карта №_________________, издадена на
_________________ от МВР – гр. _______________,
(дата на издаване)

(място на издаване)

адрес:_____________________________________________________________________,
(постоянен адрес)

В качеството си на ___________________________________________________________
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)

на ____________________________________________________________, вписано в
(наименование на кандидата)

търговския регистър по фирмено дело №
по описа за
г. на
____________ окръжен (градски) съд, респ. в търговския регистър към Агенция по
вписванията, ЕИК: ______________, със седалище _______________ и адрес на
управление ___________________________, тел.: _____________, факс:
__________________, БУЛСТАТ __________________ - кандидат в процедура „Избор с
публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
„ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по обособени
позиции: Обособена позиция 1: Шевно оборудване за дамска конфекция и
Обособена позиция 2: Гладачно оборудване“

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
Предоставената от мен оферта е валидна 90 дни от крайния срок за получаване на
оферти, до сключване на договора за възлагане на предмета на процедурата, в
съответствие със срока за сключване, посочен от бенефициента в публичната покана за
участие в процедура за избор с публична покана.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.



Декларацията се подписва задължително от управляващия кандидата по регистрация. Когато
управляващите кандидата са повече от едно лице, декларацията се попълва от всички лица, които са
овластени да представляват кандидата и са вписани в това качество в ТР към АВ или Съда, а в случай че
членове са юридически лица – от техния представител в съответния управителен орган.
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____________ 2017 г.

Д Е К Л А Р А Т О Р: ____________________

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-1.001-0333C01 „Галатея-Варна" внедрява иновативни дамски облекла“.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от
Кооперация „Галатея-Варна“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че
този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и
Договарящия орган.
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