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Инвестирамевъввашетобъдеще

Процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”
Проект „Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на ДЦ „ЕО Дент” ООД“ се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013,
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България

Образец №8

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1, т. 9 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ...................................................................................................................,
( трите имена на лицето, представляващо участника)

с постоянен адрес: ..............................................................................................................................,
с лична карта №..........................., изд. на ........................ г. от МВР гр. ......................................,
в качеството си на ................................................................................................................................
на ..........................................................................................................................................................,
(наименование и правноорганизационна форма на участника)

със седалище и адрес на управление: гр. ............................................., ...........................................
...............................................................................................................................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ/Идентификация на чуждестранно лице: ..............................................................,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Доставка на енергийно ефективно
стоматологично оборудване“ в изпълнение на проект „Инвестиции за подобряване на
Този документ е създаден по проект „Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на ДЦ „ЕО Дент” ООД“.
Потенциален бенефициент: ДЦ „ЕО Дент” ООД. Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДЦ „ЕО Дент” ООД и
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Договарящия орган.

енергийната ефективност на ДЦ „ЕО Дент” ООД“ по Оперативна програма „Развитие на
конкурентноспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, представляваният от мен
участник:
1. Разполага с необходимото техническо оборудване за извършване на услугата гаранционно
сервизно обслужване на апаратите;
2. Разполага със собствен оторизиран или директен сервиз на производителя в България;
3. Има сключен договор с оторизиран или директен сервиз на производителя в България.
(участникът задрасква невярното)

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя
за всички промени в процеса на провеждане на обявената от него открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на енергийно ефективно
стоматологично оборудване“ в изпълнение на проект „Инвестиции за подобряване на
енергийната ефективност на ДЦ „ЕО Дент” ООД“ по Оперативна програма „Развитие на
конкурентноспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по
чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс.

ПРИЛОЖЕНИЯ: доказателство/доказателства, че участникът:

1. Разполага със собствен оторизиран или директен сервиз на производителя в България;
2. Има сключен договор с оторизиран или директен сервиз на производителя в България.
(участникът задрасква ненужното)

............ 2013 г.
гр. ........................

ДЕКЛАРАТОР:
(подпис)

