Приложение 3

СПИСЪК
на доставките или услугите които са еднакви или сходни с предмета на поръчката,
изпълнени през последните 3 години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден
или е започнал дейността си.
Долуподписаният/-ата ____________________________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ______________________, в качеството си на _____________________________________
на _____________________________________________________________________________,
(наименование на кандидата)

вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК _______________, със
седалище _______________ и адрес на управление __________________________________,
кандидат в процедура за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка и инсталиране на
ново технологично оборудване”, обособена позиция _________________________________
(№ и наименование)

Представляваният от мен кандидат в описаната по-горе процедура, през последните 3 години (в
зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си), e изпълнил
успешно договори за доставки или услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката, както
следва:

Наименование Възложител
на договора
на договора

Описание на
дейностите по
договора

Стойност
и дял на
Дата на
Дата на
участие
започване завършване
в
проценти
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Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.

____________. 2016 г.
(дата)

ДЕКЛАРАТОР: _______________
(подпис и печат)
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