СПИСЪК
от приложени документи за участие в процедура ОТКРИТ КОНКУРС за Възлагане
изпълнението на дейности в горски 1еритории - Общинска собственост с предмет:
Маркиране и сортимен-паране на дървесина на корен за ЛФ 2019 год., на територията на
ОбпшнаС
па , Обект 1901
Не по
Представени документи
стр.
ред

РЙН?ЧРР*РГ*

10.

ГРРРОНРЕЛРЕдРР
Мюннннннннн

Подпис и печат: ..................................

ДЕКЛАРАЦИЯ

В

качестго

фирма
настоящата,

ОП

.

ДЕКЛАРИРАМ:

Ръководевата от мен фирма/ЕТ не е извършвала дейност по Чл.10, ал. 1, т.18, от
„Наредба за условията и реда за възлагане шпълнениею на дейности в горските територии
държавна и общинска собственост, в за ползването на дървесина и недьрвесни горски
„
продукти.
1.

-

Дата

ДЕКЛАРА ТОР: ....................................
(надпис на декларатора)

ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРИРАМ:
1.Извършил/а съм оглед на насажденията вкшочени в открития конкурс с прсшет
Маркиране и сортиментиране на дървесина иа корен за ЛФ 2019 год., на територията
на Община СУнгурларе, Обект 1901 и съм запознат/а с изискванията за извършване на
дейностите в тях.
2. Ръководената от мен фирма е в състояние да извършва коректно, точно и в срок
възлагането на дейностите в горски територии * общинска собственост, с предмет на
открития конкурс: Възлагане изпълнението на дейности в горски територии - Общинска
собственост, чрез изпълнение на открития конкурс с предмет: -- Маркиране и

сортимеитиране на дървесина на корен за ЛФ 2019 год., на територията на Община
Сунгурларе, Обект 1901

ДЕКЛАРАТОР...

..

(подпис и печат на декларатора)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(поставя се в плик „Предлагани цена”)
Днес на ....................................2019 год.
ПЪЛНО Наименование,седалище И адрес на управление на изпълнителя:

представляван/о от

.

Прави следното пеиово ПРЕДЛСГЖЕПИЕ :
При начална цена общо за дейностите - Маркиране и сортимеитиране на дървесина на
корен за ЛФ 2019 год., на територията на Община Сунгурларе, Обект 1901
1.

,

в размер на 19 915,10 лв. без ДДС ,

сповом

(

2. Настоящата ценова оферта важи за срок от 90 дни

ЗАДЪЛЗКИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

Срок за приключване изпълнението на услугата, предмет на открития конкурс е

-

2019.

Дата.........................
гр................................

Кандидат: .....................................
(„„е и подпис. печат)

дЕклАРАция

по чл.18, ал.3 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпъгшението на дейности в
горските територии - дърЖавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти”
Подписаният:
с ЕГН

прит. лична карта МЕ

изд.

Г.

от МВР - гр.
в качеството си на

управление:
с настоящата,
1.

,с

на!

постоянен адрес:
,

на фирма:
със седалище и адрес на

ДЕКЛАРИРАМ:

Не съм осъден е влязла в сила присъда, (освен ако съм реабилитиран), за:

(а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказатештия кодекс;
(б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;
(в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния

кодекс;

(г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;
(д) престъпление против стопанството по чл. 219-260 от Наказателния кодекс;
2. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм производство по несъстоятелност;
3. Не съм в производство по ликвидация или се намирам в подобна процедура,
съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. Не съм свързано лице по смисъла на 5 1, т. 1, от допълнителните разпоредби на

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси .
5. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 от Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси.
6. Не съм лишен от право да упражнявам търговска дейност.
7. Нямам парични задължения към държавата и към Община Сунгурларе, установени
е влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на

неверни данни.

ДЕКЛАРАЦИЯ
Подписаният:
с ЕГН

прит. штчна карта М.-

от МВР - тр.

изд. на
,

с постоянен адрес:

в качеството си на

СЪС
С

седалище

И

г.

,

на фирма:

адрес на управление:

НЗСТОЩЗТЯ,

ДЕКЛАРИРАМ:
Не съм в открито производство по несъстоятелност, не съм стопочил извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, (в случай че
1.

кандидатът или участникът е чуждестранни лице):

не се намирам в подобна процедура съгласно националните ми закони и
подзаконови актове, включително когато дейността ми е под разпореждане на съда, или съм
преустановил дейността си;
2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност
съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
3. Нямам парични задължения към държавата шш към община по смисъла на чл. 162,
ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс ЩОПК), установени с влязъл в сила акт
на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване ишт отсрочване на задълженията,
или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното оситурщзане или на
данъци съгласно правните норми на държавата, в която съм установен.
>

данни.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни

ДЕКЛАРАЦИЯ

Далупопписаниятнта/

ЕП ......
1

ДЕКЛАРИРАМ:
Ръководсната от мен фирма / ЕТ няма да използва подизпълнитедш при осъществяването на
дейностите Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2019 под., на
територията на Община Сунгурларе, Обект 1901

ДЕКЛАРАТОР:

/подпис на дешараторш

До
Председателя на комисията
за провеждане на процедура
ОТШИТ КОНКУРС

ЗАЯВЛЕНИЕ

В

От ............
качеството СИ на
СЪС

седалище И адрес на УПРШВНИ

Госпожа/Господин Председател,

-

Зшявам, че желая да участвам в процедура ОТКРИТ КОНКУРС, за възлагане
изпълнението на дейности в горски територии Общинска собственост, чрез извършване на
услуга с предмет: - Маршане и сортиментнране на дървесина на корен за ЛФ 2019 год.,
на територията на Община Сунгурларе, Обект 1901.

,

Запознат/а СЪМ с УШПВШТЯ за провеждане на ПРОЦЕЩРПТЯ и нямам възраженин по ТЯХ.

Дата........................
гр./с........................

Сувааюение
печат)
(подпис и

