Образец
СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
съдържаща списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката,
които кандидатът е изпълнил през последните 3 години, в зависимост от датата, на
която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите,
датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение

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 „Създаване на Платформа за волево/ психологическо
себеусъвършенстване – Self Trainer”по проект “CODE- Competence Opportunities for
Digital Employment”, Номер на договор за безвъзмездна помощ 217-1-414, финансиран от
Фонда Оператор за ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост
обявена чрез публична обява №…….от дата …………….2019 г.

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е :
1. Кандидатът, който представлявам, е изпълнил основни услуги/договори, сходни с
предмета на поръчката, през последните 3 години, както следва:
СПИСЪК НА ОСНОВНИ ДОГОВОРИ/УСЛУГИ
Проектът CODE е субсидиран със сумата от 2 300 000 € от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез
безвъзмездните средства от ЕИО и Норвежкия Фонд за Младежка Заетост.
Целта на проекта CODE е да предостави възможности за качествена заетост на уязвими млади хора
в риск от бедност.

1

№

Описание на
договора/услугата

Стойност на
договора/
услугата
без ДДС

Период на
изпълнение на
договора/
услугата
(от – до)

Възложител:
(име, адрес, контактна
информация)

1.
2.
...

____________ 20_____г.

ДЕКЛАРАТОР: _______________

(дата)

Проектът CODE е субсидиран със сумата от 2 300 000 € от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез
безвъзмездните средства от ЕИО и Норвежкия Фонд за Младежка Заетост.
Целта на проекта CODE е да предостави възможности за качествена заетост на уязвими млади хора
в риск от бедност.
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