Приложение № 9
(ОБРАЗЕЦ)

СПИСЪК на изпълнените одиторски услуги
Долуподписаният /-ната/ …………………………………………………………………………………………………, в качеството ми на
……………………………………………………….. (посочете длъжността) на ………………………………………………………………
(посочете наименованието на участника), БУЛСТАТ/ЕИК ………………………...., със седалище и адрес на управление
…………………………………………………………………………………………..,

участник

в

обществена

поръчка

с

предмет:

„Извършване на одит”,
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
съм изпълнил следните услуги, сходни с предмета на поръчката през последните три години считано от датата на подаване на
офертите

№

Финансов одит

Стойност на одита

Начална и
крайна дата на
изпълнение

Възложител адрес,
телефон,
факс

Описание на изпълнените
услуги

1
2
3

Този документ е създаден в рамките на дейност „Одит на проекта”, реализирана по проект „Усъвършенстване и разширяване на електронните услуги, предоставяни на бизнеса и гражданите от Комисията за защита на личните данни и интегрирането им с Единния портал
за достъп до електронни административни услуги” и договор за финансиране с рег. № 13-32-13/11.02.2014 г., приоритетна ос ІІІ „ Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2. „Стандартна информационнокомуникационна среда и оперативна съвместимост”, бюджетна линия BG051PO002/13/3.2-04

Опис на доказателствата, приложени към настоящия списък:

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

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Дата: .......................... 2014 г.
Подпис и печат

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако офертата се подава от обединение/консорциум, което не е ЮЛ, данните, посочени в таблицата се представят от
всеки един от участниците в обединението/консорциума, в съответствие с чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

Този документ е създаден в рамките на дейност „Одит на проекта”, реализирана по проект „Усъвършенстване и разширяване на електронните услуги, предоставяни на бизнеса и гражданите от Комисията за защита на личните данни и интегрирането им с Единния портал
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