ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ПМС 69/11.03.2013

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ангажираност на експерта
Долуподписаният/ата: ...................................., ЕГН: .........................., в качеството си на
експерт ....................... на участник: ..............................., ЕИК: ............................ със
седалище и адрес на управление: област .............., община ................., гр. ...................,
ул.”....................” № ........., ет......., ап. ................. - в процедура по реда на ПМС
69/11.03.2013г. за избор на изпълнител за осъществяване на външни услуги по проект
„Подобряване на условията на труд и безопасността на труда в „Стови 1“
ЕООД“ с обособени позиции:
Обособена позиция 1: Анализ и проектиране на организацията на трудовата дейност
Обособена позиция 2: Разработване и внедряване на Стандарт за здраве и безопасност
на работа BS OHSAS 18001:2007.
Обособена позиция 3: Обучение за безопасна работа , свързано с внедряването и
сертифицирането на Стандарта за здравословни и безопасни условия на труд BS
OHSAS 18001:2007.
ДЕКЛАРИРАМ:
1. че съм на разположение да поема работата изключително по настоящата поръчка
за времетраенето и, както изискват отговорностите ми и съобразно изискванията на
Възложителя.
2. че се задължавам да участвам изключително в изпълнението на поръчката и да
бъда на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката – до приемането й от
възложителя и съобразно условията на договора за изпълнение на настоящата поръчка.
3. че се задължавам да работя, в съответствие с предложението на настоящия
участник за качественото изработване на предмета на поръчката.
4. че заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са
верни.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за
посочване на неверни данни.

Дата: .................... г.

Подпис на експерта: _____________
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