
 

                               

 

 

Приложение - образец 1А 
 

СПИСЪК  
на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на процедурата, 

изпълнени през последните три години от датата на подаване на офертата 

 

 

Долуподписаният ……………………………………, ЕГН …………………., в качеството си на 
………………………. на ……………………………., ЕИК/БУЛСТАТ ……………………. , 

……………………./други индивидуализиращи данни съгласно регистрацията по място на 
установяване – за чуждестранни лица/, със седалище и адрес на управление:  
…………………………………….. - кандидат в процедурата за избор на външен изпълнител на 
доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване за 
производство на мека мебел в изпълнение на Договор № BG16RFOP002-1.001-0061-

C01/18.01.2017г. за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020 по обособена позиция № …….1 с бенефициент 
„Начеви – с-ие“ СД. 

Заявявам/е, че през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на 
нашата оферта, сме изпълнили описаните по-долу доставки, еднакви или сходни с 
предмета на процедурата за посочената обособена позиция, както следва: 
 

№ 
по 

ред 

Предмет на 
доставката 

Получател на 
доставката: 

наименование, 
адрес, лице за 

контакти, 
телефон 

 Дата на 
изпълнен

ие на 
достав 

ката 

Обща стойност на 
доставката в лв. без 
ДДС2, както и в друга 

валута – когато е 
приложимо 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

 

 В подкрепа на посочените в списъка доставки, изпълнени от нас, прилагаме 
следните препоръки3 за добро изпълнение /описват се препоръките, които се прилагат 
като заверени копия към справката/: 

1. ………………………………. 
2. ………………………………. 
3. ………………………………. 

 

Дата:....................2017 г.  

Име и фамилия: 
Подпис (и печат)                              

   

                     
1
 Попълва се номера на обособената позиция, за която се кандидатства. Ако лицето кандидатства за повече обособени 

позиции, попълва отделни справки за съответния опит за обособената позиция 
2
 Когато плащанията не са извършвани в лева, а в друга валута, се посочва стойността в съответната валута, както и 

изчислена в лева по курса на БНБ към съответната дата 
3
 Когато са издадени на чужд език, препоръките се придружават с превод на български език 


