Образец 4
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПРЕДМЕТА НА ПРОЦЕДУРАТА И ДЕЛА НА ТЯХНОТО УЧАСТИЕ
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 публична покана с предмет „Услуги
за анализ на данни, обобщаване на данни и въвеждането им в информационна
система, както и разработване на софтуерен продукт” с две обособени позиции:
Обособена позиция №1 „Анализ, обобщаване на данни и въвеждането им в
информационна система”
Обособена позиция №2 „Разработка на база данни и софтуерен продукт /онлайн
интерфейс за достъп до базата данни с няколко нива на достъп/”
по проект

„Иновационни техники и методи за намаляване на морските
отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ – RedMarLitter, референтен
номер: 552, Договор № 91173/08.08.2018, по приоритет 2.2 „Повишаване на
осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски
отпадъци” на СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент
за съседство „Черноморски басейн 2014-2020”
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е :
При изпълнението на поръчката ще ползваме следните подизпълнители:
Подизпълнител

Видове работи, които
ще изпълнява

Дял в проценти (%) от
общата стойност на

Common borders. Common Solutions

(избройте имената
и
адресите
на
подизпълнителите)

(посочете видове
дейности)

поръчката, който ще
бъде изпълнен от
подизпълнителя

Запознат съм, че заявявайки желанието си да бъда подизпълнител, нямам
право да участвам като участник в горепосочената процудура.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
____________ 2019г.

ДЕКЛАРАТОР: _______________

(Подпис и печат)

Common borders. Common Solutions

