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

ЕГН ______________________,
в качеството си на ___________________________________________________________
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява –
напр. изпълнителен директор, управител, съдружник, член на органите за управление и контрол
на кандидата и др.)

на _______________________________________________________, вписано в
(наименование на кандидата)

търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен индентификационен код №
_______________,
със
седалище
_______________
и
адрес
на
управление
__________________________________________, - кандидат в процедура за
определяне на изпълнител с предмет „Доставка и монтаж на “Автоматизирана линия за
производство на хоризонтални и вертикални резервоари и съдове под налягане с
диаметър до 1200 мм и обем до 10 куб.м.“ в „Стимекс” ООД“ ,
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е :
Срока на валидност на подадената от мен оферта за участие в тръжна процедура за
определяне на изпълнител с предмет „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация
на „Автоматизирана линия за производство на резервоари за подземно и надземно
съхранение на възпламеними и невъзпламеними течности, замърсяващи водите по БДС
EN 12285-1:2004 и БДС EN 12285-2:2005“ в „Стимекс”ООД“ е 90 /деветдесет/ дни след
крайния срок за получаване на оферти.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от
Наказателния кодекс.

____________ 20_____г.

ДЕКЛАРАТОР: _______________

(дата)



Декларацията се подписва от всяко едно от лицата, посочени в чл. 22, ал. 2, т.1 на ПМС №118/20.05.2014 г. условията и реда за
определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм
Проект BG16RFOP002-2.040-1227-C01“- Повишаване на капацитета и качеството на производството на фирма „Стимекс“ ООД,
финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Стимекс“ ООД и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

