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ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки
Подписаният


Виане дю Парк, френски гражданин, роден на 30.03.1978,
паспорт номер 15CV05810, издаден на 16.08.2012



Арно Мари Жилда Ерулин, гражданин на Франция, роден на
09.06.1970 г., Париж, Франция, паспорт 07CA45363, издаден от
Посолство на Франция в Унгария на 16.07.2007, валиден до
15.07.2017,



Меди Бенбугера, притежаващ паспорт №11AZ39225, издаден от
Република Франция на 03.06.2011 г., валиден до 02.06.2021г.



Александра Велимирова Мирчева, ЕГН 7505206314, лична карта
№ 644647458, издадена на 07.05.2013 г. от МВР София



Васил Станимиров Мирчев, ЕГН 5904116325, притежаващ лична
карта No. 645408807, издадена на 01.09.2014 г. от МВР София,
валидна до 01.09.2024 г.,

в качеството ми на Член на Съвета на директорите на Идънред
България АД, ЕИК/БУЛСТАТ 130526402,
в изпълнение на чл. 54, ал. 1 от ЗОП и в съответствие с изискванията
на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Избор на оператор за календарната 2017г за отпечатване и доставка
на ваучери за храна на работниците и служителите на „Държавно
горско стопанство Нови пазар” Териториално поделение на
„Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление по
чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 –
252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от
Наказателния кодекс;
2. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление,
аналогично на тези по т. 1, в друга държава-членка или трета страна;
3. С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за
престъпление съгласно т. 1 или т. 2 от настоящата декларация, но съм
реабилитиран/а.
(невярното се зачертава);
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4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде
отстранен.
Декларирам, че посочената информация е вярна. Известно ми е,
че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност
по чл. 313 от НК.

Дата:………………….

Декларатор:
Меди Бенбугера....................
Арно Ерулин.........................
Виане дю Парк.....................
Александра Мирчева.............
Васил Мирчев.......................

