ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА
(ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОФЕРТАТА)
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Вид и к-во на документите
/оригинал или заверено копие/

1.1. Посочване на ЕИК (съгласно чл. 23 от
Закон
за
търговския
регистър)
за
дружествата, които са пререгистрирани
съгласно Закона за търговския регистър
/ЗТР/. За дружествата, които не са
пререгистрирани съгласно ЗТР или не са
посочили ЕИК – копие от документа за
регистрация, а когато участникът е
физическо лице - копие от документ за
самоличност;
Когато
участникът
е
обединение документите по тази точка се
представят за всяко физическо или
юридическо лице, включено в обединението.
1.2. Заверено копие на договора за създаване
на обединението и документ, подписан от
лицата
в
обединението,
в
който
задължително се посочва представляващият когато участникът е обединение, което не е
юридическо лице.
Неперсонифицираното обединение следва да
е безсрочно или със срок не по-кратък от
срока на договора.
Списък на извършените услуги сходни с
предмета на поръчката за последните три
години, считано от датата за получаване на
офертите, с посочване на стойностите, датите
и получателите,заедно с доказателство за
извършената услуга;
Списък на експертите, които ще участват при
изпълнение на поръчката с информация
относно тяхната квалификация и опит
Списък на експертите, които ще бъдат
ангажирани при изпълнение на поръчката
(Приложение №4) и автобиографии на екипа
от специалисти, които ще участват в
изпълнението на поръчката по образец
(Приложение № 5).
Пълномощно
на
лицето,
подписващо
офертата (когато не е подписана от
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представляващия участника).
Декларации, съгласно изискванията на ОПАК
- образец по Приложение № 8 и 9

6.

Подпис:
Дата
Име и Фамилия
Длъжност
Наименование на участника
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