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Образец 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

за ангажираност на експерт  

 

 

Подписаният/ата……………………………………………………................ 

(трите имена) 

ЕГН………………………, л.к. №………………, издадена от ………….. на ….., с постоянен  

 

адрес: ……………………………………………………………………………………………… 

 

в качеството ми на експерт в офертата на  ...................................... ……………......... 

 (наименование  на кандидата) 

 

във връзка с участието в процедура с предмет: 

Закупуване, доставка и монтаж на машини и оборудване по следните обособени 

позиции: 

 

Обособена позиция 1 

Двулицева  кръглоплетачна  машина за интерлокова плетка  

 

Обособена позиция 2 

Робот за автоматично разкрояване на платове  

 

Обособена позиция 3 

Автоматична бродираща  машина  

 

Обособена позиция 4 

 1.Четирииглова верижна машина за пришиване на ластик  

 2.Двуиглов  четири конечен оверлог  

 3.Трииглова плоска двойнопокривна  машина  

 

 

По обособена позиция №…………………….. 
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ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Съм запознат с условията на посочената по-горе процедура и съм разположение да 

поема работата по договор във връзка със изпълнението на същата. 

2. Задължавам се да работя в съответствие с параметрите на офертата на кандидата за 

качественото изпълнение на договора.  

3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената автобиография  са 

верни. 

4.  Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване 

на кандидата от процедурата. 

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, 

свързани с настоящата процедура, станали ми известни във връзка с моето участие в 

процедурата. 

 

Известна ми е отговорността по  Наказателния кодекс за посочване на неверни 

данни.   

 

 

Дата: ................................  Декларатор: 

 

 

 

Забележка: Декларацията се попълва от всеки експерт, посочен в списъка с експертите, 

поотделно. 

 

 


