
Образец №1
ДЕКЛАРАЦИЯ 

за общ оборот от сходни на предмета на поръчката дейности за 2009-2013г.

Долуподписаният/та ...................................................................................................................
....................................

Адрес: ..........................................................................................................................................

Лична карта № ..............................................., изд. от .............................. на ..........................

ЕГН  …………………….,  в  качеството  ми  на  ...............  (посочете  длъжността  на  представляващия
дружеството  -  управител,  член  на  управителния  орган)   на  .......................  (посочете  фирмата  на
участника), с ЕИК ......................., със седалище и адрес на  управление...........................................................
- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на закуска, мляко
,зеленчуци и /или плодове на децата от Подготвителните групи в училището и на учениците от І до
ІV клас в ОУ „П.Славейков, гр. Пловдив за периода 01.01-31.12.2015 г.”

ДЕКЛАРИРАМ,

Представляваното от мен дружество ........................ (посочете наименованието на 
участника), осъществява …………………………………………… дейност 
от ................ /........../............... г. :

В  периода  сме  извършвали  същата  дейност  за  ..................  бр.  училища
/образователни институции/. 

За  2013  г  от  аналогична  на  предмета  на  поръчката  дейност
представляваното  от  мен  дружество  е  реализирало  оборот
от .............................................. лв.

Дата: …………  г.                                        Декларатор:………………………..

Забележка: Ако кандидатът за изпълнител на обществената поръчка е регистриран
като  търговец  в  период  по-малък  от  5  години  преди  датата  на  откриване  на
процедурата,  предоставя  данни  само  за  времето,  в  което  е  осъществявал  тази
дейност.



Образец № 2
ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ ПРЕДВИДЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКАТА

/описва се само оборудването предвидено за изпълнение на обекта/

Долуподписаният/та ...................................................................................................................
....................................

Адрес: ..........................................................................................................................................

Лична карта № ..............................................., изд. от .............................. на ..........................

ЕГН ……………………., в качеството ми на ...............  (посочете длъжността на представляващия
дружеството -  управител,  член  на управителния орган)   на  .......................  (посочете фирмата на
участника),  с  ЕИК  .......................,  със  седалище  и  адрес  на
управление...........................................................  -  участник в  процедура за  възлагане на обществена
поръчка  с  предмет:  Осигуряване  на  закуска,  мляко  ,зеленчуци  и  /или  плодове  на  децата  от
Подготвителните  групи  в  училището  и  на  учениците  от  І  до  ІV клас  в  ОУ „П.Славейков,  гр.
Пловдив за периода 01.01-31.12.2015 г.”

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

При  изпълнение  на  поръчката  ще  използвам  следните  технически  средства,
средства и оборудване :

Вид  на техниката  и оборудването   Описание и марка Собствено/договор за
съдействие



Дата...........................г. ...............................
гр. ……………………                                                                   /подпис и печат/


