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Проект: BG161PO003-2.1.13 – 0112 – C001  
„Подобряване конкурентоспособността на европейските пазари чрез технологична модернизация”. 

Бенефициент:  “3 А Стийл” ООД 
Процедура: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от “3 А Стийл” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 

 
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 на Агенцията по вписванията под единен индентификационен код 
№ _______________, със седалище _______________ и адрес на управление 
__________________________________________, тел.: _____________, 
 
факс: __________________, БУЛСТАТ __________________ - кандидат в процедура за 
 
определяне на изпълнител с предмет 
 

„Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване и софтуер по проект: 
BG161PO003-2.1.13 – 0112 – C001” 

(наименование на процедурата) 
 
обявена чрез публикуване на обява в „Телеграф”, бр. 2705 от 21.11.2012 г. 

(наименование на националния ежедневник)       (номер и дата) 



Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е : 
 
Офертата, подадена във връзка с обявената тръжна процедура, е валидна за срок до 90 
(деветдесет) календарни дни (от крайния срок за получаване на оферти) или до 
подписване на договор за възлагане предмета на процедурата. В случай, че този срок 
изтече преди подписване на договор, офертите да се считат за валидни до момента на 
подписване на договор с избрания изпълнител. (Пояснителен документ; раздел IV, т. 
3.5). 
 
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от 
Наказателния кодекс. 

 
 

____________  20_____г.                                       ДЕКЛАРАТОР : _______________ 
            (дата) 

 


