ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният/-ната ........................................................................
(собствено, бащино и фамилно име),
ЕГН: ..........................., притежаващ лична карта № ……………………………………………
издадена на .......................... г. от МВР – ……………………………......................,
адрес: …………………………………………………………………………………………………………………………………
(постоянен адрес)
В качеството си на .................................................................................
(посочете

длъжността, при кандидати

ЮЛ)

на ...................................................
(посочете фирмата на подизпълнителя, при кандидати ЮЛ),
регистрирано в ……………………………., под №/с ЕИК ........................., със седалище
...........................................................................................................
и адрес на управление: ..........................................................................,
тел.: ......................................., e- mail: ……………………................................

ОТНОСНО: Участие в процедура за определяне на изпълнител с публична покана с
предмет:
- кандидат в процедура за определяне на изпълнител с публична покана с
предмет: „Организиране и провеждане на обучения” по проект „Активни мерки за
заетост в района на гранично сътрудничество Дробета Турну Северин - Видин“,
код

на

проекта

ROBG-171,

финансиран

по

Програма

за

трансграничносътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 - 2020“

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната
позиция на Европейския съюз
1

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1.

Представляваният(ото)
от
мен
………………………………………
(посочете
подизпълнителя, който представлявате)
е
съгласен/о да участва, като
подизпълнител на кандидата ........................................................ …….
(посочете кандидата, на който сте подизпълнител)

при изпълнение предмета на горепосочената обществена поръчка.
2. Запознат/и сме с условията и предмета на настоящата процедура за избор на
изпълнител.
3.
Видът на дейностите, които ще изпълняваме, и делът на участие в
обособената позиция са както следва
Наименование на
подизпълнител

Видове работи, които ще изпълнява

Дела на участие в
изпълнението на
поръчката (в %)

4. Запознат/и сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме
право да участваме в посочената обособена позиция/и със самостоятелна оферта.
5. За участие в горепосочената процедура по посочената обособена позиция,
прилагаме всички документи, изискуеми от кандидата в раздел ІІІ.2 на
настоящата Публична покана.
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .......................

Декларатор:
(име, фамилия и длъжност)
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