
                               

 

---------------------------- www.eufunds.bg ------------------- 
Проект BG16RFOP002-2.002-0499-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фондзарегионалноразвитие.Цялатаотговорностзасъдържаниетонадокументасеноси"КОСЕВ" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да 

се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 
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ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА 

 за истинността на представените данни за технически и функционални характеристики, и 

информация от производител, доказваща съответствие с определените параметри. 

 
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 

предмет: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ново енергийно ефективно оборудване - 

вертикален обработващ център и газокар. 

Обособена позиция 1: Вертикален обработващ център – 1 брой 

Обособена позиция 2: Газокар – 1 брой 

Обособена позиция № .........  

Д Е К Л А Р И Р А М:  

1. Истинността на заявените от мен количествени и качествени характеристики на предложения актив 

(технически спецификации, марка, модел и т.н.) и съответствието му с информация представена от 

производителя. 

Запознат съм с клаузата от договора съгласно която: „Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената 

доставка или част от нея, или не изпълни техническите изисквания на актива (активите) съгласно 

договора и в установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка равняваща се 

на индикативната стойност за съответната позици я съгласно настоящата процедура плюс 50% от нея или 

общо 633 395,55 лв. за вертикалния обработващ център и 94 639,68 лв. за газокара.” 

 

 

____________ 20_____г.        ДЕКЛАРАТОР: _______________  
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