ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Образец 5.1.

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)
от участник в избор на изпълнител на услуга с предмет: «Извършване на специализиран
превоз на ученици до 16-годишна възраст и на деца подлежащи на задължително обучение от
СУ „Христо Ботев” Ихтиман през учебната 2016/2017 година по утвърдени маршрутни
разписания на територията на община Ихтиман
Долуподписаният /-ната/
представляващ

в качеството си на
със седалище

и адрес

на управление:

, тел./факс:

вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №

,
,

ИН по ЗДДС №
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм (невярното се зачертава)
за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл.
253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, чл. 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм (невярното се зачертава)
за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.
3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от НК.
г.

Декларатор:

Забележка: Декларацията се подава от лицата, които представляват участника, съгласно
чл. 40, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 97, ал. 6 от ППЗОП.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Образец 5.2.

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)
от участник в избор на изпълнител на услуга с предмет: «Извършване на
специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на деца подлежащи на
задължително обучение от СУ „Христо Ботев” Ихтиман през учебната 2016/2017
година по утвърдени маршрутни разписания на територията на община Ихтиман
Долуподписаният /-ната/
представляващ

в качеството си на
със седалище

и адрес

на управление:

, тел./факс:

вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №

,
,

ИН по ЗДДС №
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. Участникът, който представлявам, 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 и към общината по седалището на възложителя и на
участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен.
2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
3. Участникът, който представлявам, не е представял документ с невярно съдържание,
свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на
критериите за подбор.
4. Участникът, който представлявам, е предоставял изискваща се информация, свързана
с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за
подбор.
Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при
представяне на неверни данни.
г.

Декларатор:

Забележка: Декларацията се подава от лице, което може самостоятелно да представлява
участника, съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 97, ал. 6 от ППЗОП.

