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ОБРАЗЕЦ № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на
…………………………….. (длъжност) на ……………………..
(наименование на
участника) ЕИК/Булстат/ЕГН ………………, със седалище и адрес на управление
………………………..
ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за
превоз по въздух на пътници и багаж в страната и чужбина за нуждите на
Българската федерация по бокс за участието на състезатели, треньори, рефери и
членове на съответната спортна делегация в състезания от международния календар“
Д Е К Л А Р И Р А М:
Представляваният от мен участник:
1. Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към
държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника,
или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът
или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.;
2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
3. Участникът, който представлявам, НЕ Е представил документ с невярно
съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или
изпълнението на критериите за подбор.
4. Участникът, който представлявам, Е предоставил изискващата се информация,
свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на
критериите за подбор.
5. За участника, който представлявам, НЕ Е установено с влязло в сила наказателно
постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал.
1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13,
ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения,
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен;
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Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя
в 3-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Дата: .......................... г.
(дата на подписване)

Декларатор: ............................
(подпис и печат)

