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ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА 

ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 

ПО ЧЛ. 35,ал.1 ОТ ПМС 55 ОТ 12.03.2007 г. 
 

Долуподписаният/-ата 

_________________________________________________________,  
     (собствено, бащино и фамилно име) 

 

ЕГН _____________, притежаващ лична карта №_________________, издадена на  

 

_________________ от МВР – гр. _______________,  
(дата на издаване)                                                               (място на издаване) 
    

адрес:_____________________________________________________________________,   
          (постоянен адрес) 

 

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 по фирмено дело №    по описа за       г. на 

____________ окръжен (градски) съд, със седалище _______________  и  адрес  на 

управление ___________________________, тел.: _____________, факс: 

__________________, БУЛСТАТ __________________ - кандидат в процедура за 

 определяне на изпълнител с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация 

на оборудване по обособени позиции: 

Обособена позиция 01 Хидравличен абкант със СNC управление; 

Обособена позиция 02 Валова кръглоогъваща машина със СNC управление; 

Обособена позиция 03 Фреза (вертикален обработващ център); 

Обособена позиция 04 Струг;” 
 

 (наименование на процедурата) 

обявена чрез публикуване на обява в „_____________________”, бр.____от__________, 

                                                                (наименование на националния ежедневник) (номер и дата)                                                    
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Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е : 

 
Представената от _________________________________________________________,  

                                                                                 (наименование на кандидата) 

Оферта е  с валидност до сключване на договор. 

 

 

 

____________  200_____г.                                       ДЕКЛАРАТОР : _______________ 
            (дата) 

 


