Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд

Списък
с извършени ремонтни дейности, еднакви или сходни* с предмета на
процедурата, за която се кандидатства

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 „Избор на изпълнител за ремонт на помещения за
почивка и отдих, хранене и фитнес зала по проект „Добри и безопасни условия на труд в
СТОВИ 1 ЕООД“,
обявена чрез публична покана Номер 2 / дата 28.12.2017г
Представляваният от мен кандидат, участник в описаната по-горе процедура, през
последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на
която кандидатът е учреден или е започнал дейността си), e изпълнил успешно договори
за ремонтни дейности еднакви или сходни* с предмета на процедурата, както следва:
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Възложител на
договора

Описание на дейностите
по договора

1

2

Стойност и
дял на
участие в
проценти

Дата на
Дата на
започване завършване

3

4

5

Забележки:
1.
Списъкът трябва да включва само ремонтни дейности, еднакви или сходни* с
предмета на процедурата, изпълнени през последните 3 години до датата на
подаване на офертата, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден
или е започнал дейността си.
* Под „предмет сходен на предмета на процедурата“ следва да се разбира извършване
на текущи ремонти на помещения.
2.
Всеки описан Договор трябва да бъде придружен от Референции за добро
изпълнение - оригинал или заверено от кандидата копие.
3.
Референциите за добро изпълнение следва да съдържат описание на извършената
дейност, наименование на изпълнителя и изразена удовлетвореност от
изпълнението на договора за изпълнение. Референциите трябва да бъдат
датирани, да носят подписа на представляващия издателя, ведно с информация за
имената и длъжността на подписалия се.
4. Ако договорът е изпълнен от обединение, в колона 4 се записва стойност и
процент на участие на участника.
____________ 20_____г.

Представляващ: ____________________________________

(дата)

(трите имена)

_____________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)

Подпис:

_____________________________________

Наименование на участника: ___________________________
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