
Приложение  № 11 

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

Долуподписаният/ата .................................................................................................... 

с ЕГН……………………, пост. адрес …………………….....................................................  

…………………………………………………………………………………………………... 

л.к. №:.............................., изд. на………………….. от…………………………………....... в 

качеството  си на ..................................................................................................................... 

   (ръководител, управител, директор и др.) 

на ................................................................................................................................................. 

                     (наименование на участника) 

със седалище и адрес на управление: ....................................................................................... 

ЕИК, БУЛСТАТ, ЕГН или друг идентификационен номер……………..………………… 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ,  

 

 1.От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен 

търговец, юридическо лице с нестопанска цел – вярното се подчертава) 

...................................................................................................................................................... 

(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ) изразявам съгласието да участваме като подизпълнител 

на…………........................................................................................................ (наименование 

на участника, на който лицето е подизпълнител) при изпълнението на обществена 

поръчка възложена по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП, с предмет: „Извършване 

на задължителни периодични медицински прегледи и лабораторни изследвания на 

работещите в Областна администрация на Софийска област“  

2.Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: 

............................................................................................……………………………………...

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат 

изпълнени от подизпълнителя). 

3.Делът на нашето участие като подизпълнител е .......... % от поръчката; 

4. Няма да превъзлагам една или повече от дейностите, които са включени в 

предмета на договора за подизпълнение.  

5. Приемам, в съответствие с разпоредбата на чл.75, ал.1 от Правилника за 



прилагане на Закона за обществени поръчки, определеният изпълнител да сключи 

договор за подизпълнение с представлявания от мен подизпълнител, посочен в офертата 

за изпълнение на обществената поръчка. 

6. Запознат съм, че съгласно чл. 101, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, 

давайки съгласието си за участие като подизпълнител в настоящата процедура за 

възлагане на обществена поръчка и предвид участието ми като подизпълнител, не мога 

да представя самостоятелна оферта за изпълнение на поръчката. Запознат съм с 

документацията за участие. 

 

Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация отговарям по реда 

на чл. 313 от НК.  

 

ДЕКЛАРАТОР, 

Дата: ..............................                                име, подпис, печат:  

                                                             /………………..…..................................../ 

 

Приложения:……………………………………………………………………. 

 

Забележка: 1. Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно. 

          2. Подизпълнителите трябва да отговарят на  съответните критерии за 

подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са 

налице основания за отстраняване от процедурата, за което да бъдат приложени 

доказателства. 

 


