за участие в обществена поръчка, обявена чрез публична покана на сайта
на АОП на 7.12.2015 г. с уникален №9048635

с предмет „Доставка на закуска и/или мляко/ млечнокисели
продукти, и/или плодове/зеленчуци за децата от подготвителната
групи и учениците от I - IV клас в ОУСв.Патриарх Евтимий" за
учебната 2016г.
Кандидатите следва да подадат следните документи:
1.Удостоверение за актуално състояние или ЕИК (Копие от удостоверение за
актуално състояние за юридическите лица или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР);
2. Презентация на кандидата с посочване на опита в извършването на дейност
по хранене на ученици
3. Примерно седмично

меню

с вписване на енергийни

стойности на

предлаганата храна (каталог на асортимента)
4. Удостоверение за регистрация на обект за производство и търговия с храни,
издадено от БАБХ
5. Удостоверение за регистрирани транспортни средства за превоз на храни.
6. Сертификати, референции
7. Ценова оферта. Офертата трябва да съдържа срок на валидност, като той не
може да е по-кратък от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите.
Офертата да е написана на български език. Офертата трябва да бъде
представена в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен
от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка. Върху плика участникът посочва предмета на пръчката „Доставка на
закуска и/или мляко/ млечнокисели продукти, и/или плодове/зеленчуци за
децата от подготвителната групи и учениците от I - IV клас в ОУСв.Патриарх
Евтимий",

адрес за кореспонденция, телефон,

по възможност факс и

електронен адрес.
З.Декларация по чл.47, ал.1, т.1 и чл.47, ал.5, т.1 отЗОП
9.Проект на договор
ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - Варна
Тел. за контакти:
052510690:052510692

ДЕКЛАРАЦИЯ
Почл. 47, ал. 1, т. 1 ЗОП
Подписаният
л.к. №
от
жител на
адрес: гр
ул

(трите имена)
, издадена на
, град
, община
, община
№
, бл

,
,
, ап

, ет

В качеството си на
(управител, изпълнителен директор,съдружник, член на УС, член на борд
директорите и др)
на
(наименованието на участника/подизпълнителя - юридическо лице)

на

Д Е К Л А Р И Р А М , ЧЕ:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
• престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната
система, включително изпирането на пари по чл. 253-260 от НК;
• подкуп по чл. 301 - 307 от НК;
• участие в организирана престъпна группа по чл. 321-321а от НК;
• престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК;
• престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК.
Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните
по-горе обстоятелства в деня, следващ настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

Дата:

ДЕКЛАРАТОР:
(подпис и печат)

ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП
Подписаният
ЕГН
от

,
л.карта №
, с адрес:

, издадена на

В качеството си на
(управител /съдружник/, член наупра вителен или контролен орган, временно изпълняващ такава
длъжност, прокурист или търговски пълномощник, друго)
на
(посочва се името на фирмата)

ЕИК

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в
неговата организация.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя за
всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за възлагане на обществена поръчка
Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
2015 г.
гр

ДЕКЛАРАТОР
/ подпис, печат/

