ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПРЕДМЕТА НА ПРОЦЕДУРАТА И ДЕЛА НА ТЯХНОТО УЧАСТИЕ

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 ____________________________________________________________, ЕИК _________,
със седалище и адрес на управление______________________________________________,
участник в процедура за избор на изпълнител с предмет: Услуги по въвеждане и
сертификация на интегрирана система за управление съгласно стандартите БДС EN
ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 27001:2013 в БАЛКАН
ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ ООД, Обособена позиция 2: Услуги по сертификация на
въведена в БАЛКАН ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ ООД интегрирана система за
управление на качеството, околната среда и сигурността на информацията, съгласно
стандартите БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 27001:2013,
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
При изпълнението на предмета на настоящата процедура ще ползваме следните
подизпълнители:
Пореден
№

Подизпълнител

Видове дейности,
които ще бъдат
изпълнени от
подизпълнителя

Дял в проценти (%)
от общата стойност
на обекта на
поръчка, който ще
бъде изпълнен от
подизпълнителя

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БАЛКАН
ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
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