

Приложение № 6
До Второ основно училище
„Гоце Делчев”,
град Гоце Делчев,
община Гоце Делчев
Д Е К Л А Р А Ц И Я – СПИСЪК
за техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка
Долуподписаният/-ната/.......................................................................................................
ЕГН..................................,
...........................................г.

лична
от

карта

№........................................,

..................................,

в

качеството

изд.

на

ми

на

..............................................................................................................................................................
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява
- напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на…………………………………………………………………………………………………….
(посочва се наименованието на участника),
с

ЕИК

……………………,

със

седалище

и

адрес

на

управление:

................................................................................................. – участник в обществена поръчка
чрез събиране на оферти с обява с предмет:
„Доставка на храна по предварителна заявка по две обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Доставка на готови ястия – кетъринг по предварителна заявка
за обедно хранене във Второ ОУ „Гоце Делчев“ град Гоце Делчев.
Обособена позиция 2: Доставка на закуска и / или плод, и или мляко /чай/, за
учениците от начален етап във Второ ОУ „Гоце Делчев”
За обособена позиция: …………………………………………………………………..
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Представляваният от мен участник ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
(посочете участника)
Разполага със следната техническа обезпеченост за осигуряване извършването
предмета на обявената поръчка, както следва:
1.1. Регистриран обект за производство и търговия с храни съгласно чл.12 от Закона
за храните:
- номер и дата на удостоверението за регистрация:…………………………………….
- собствено / наето (вярното се подчертава).



1.2. Регистрирано транспортно средство в РЗИ или БАБХ, чрез което ще се извършва
доставката на приготвената храна:
- номер и дата на удостоверението за регистрация:……………………………………..
- Собствено / нето (вярното се подчертава).
2. В случай, че бъда определен за изпълнител, ще представя актуални документи,
удостоверяващи наличието на горе посочената техническа обезпеченост и регистрации.
3. Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя
Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни, нося наказателна отговорност по
реда на чл.313 от НК. 2016 г.
……………………….
(дата)

Декларатор:
(подпис и печат)
Име и фамилия:……………………………
Качество на представляващия участника:

