НАЦИОНАЛНО МУЗИКАЛНО УЧИЛИЩЕ
„ЛЮБОМИР ПИПКОВ“

Обществена поръчка, възлагана по реда на Глава 8 „А“ от ЗОП с предмет: „Ремонтни дейности в корпусите (стар и
нов) от учебната сграда на НМУ „Любомир Пипков“, гр. София и на терена за провеждане на спортни занимания“

Образец №13

ДЕКЛАРАЦИЯ
Подписаният ...................................................................................
( тр и и м ена )

………………………………………………………………………………………………….
( да н ни п о до ку ме нт за са мо ли ч но ст )

в качеството си на ………….………..…………………………………….………
( дл ъ жно ст )

на …………… …………………………………………………………………………
( на и м ено ва ни е на с ъо т вет ни я ч ле н на Обе ди н ени е то )

ДЕКЛАРИРАМ:
като член на Обединението, участник в настоящата обществена поръчка с предмет:
„Ремонтни дейности в корпусите (стар и нов) от учебната сграда на НМУ „Любомир
Пипков“, гр. София и на терена за провеждане на спортни занимания“, че:
1. Всички членове на Обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за
изпълнението на договора.
2. Всички членове на Обединението са задължени да останат в него за целия период
на изпълнение на договора.
3. В договора за Обединение сме направили разпределение на дейностите между
отделните му членове, като ясно и конкретно сме посочили:
3.1. дейностите, които всеки от тях самостоятелно ще изпълнява в рамките
на договора за изпълнение на обществената поръчка, като сме съобразили
съответствието на професионалната му квалификация (според условията за вписване в
Централния професионален регистър на строителя и категорията на съответния обект по чл.
137 от ЗУТ) с изграждането на обекта;
3.2. съответните минимални изисквания за финансово – икономическо състояние,
технически възможности и квалификация, като критерии за подбор и допустимост в
настоящата процедура, които ще бъдат доказвани от всеки конкретен партньор в
Обединението.
4. Определили сме лице, което да представлява Обединението за целите на
поръчката.

Дата: …….........

ДЕКЛАРАТОР: ......................................
(подпис, печат)

Забележка:
Декларацията се попълва и представя от всяко лице, представляващо дружество, което е член на
обединението, участник в настоящата процедура.

