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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014– 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЕНЕРГОРЕМОНТ-

КРЕСНА” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.. 

Приложение №1  

 

 

СПИСЪК НА ИЗВЪРШЕНИ СХОДНИ ДОСТАВКИ 

󠄀 Обособена позиция 1. ДМА 1 -Лаборантен апарат (спектрометър) - 1 брой; 

󠄀 Обособена позиция 2. ДМА 2 - Двуръкавен смесител за фурмовъчни смеси - 

2 броя 

 
ИЗПЪЛНЕНИ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 (ТРИ) ГОДИНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ДАТАТА, НА 

КОЯТО КАНДИДАТЪТ Е УЧРЕДЕН ИЛИ Е ЗАПОЧНАЛ ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕДИ ДАТАТА 

НА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДАТИТЕ И ПОЛУЧАТЕЛИТЕ, 

ПРИДРУЖЕН ОТ ПРЕПОРЪКИ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ* 

 

 

 
№ 

 
Описание

* 

Получател 

(наименование 

на получателя) 

Обща стойност 
(допустимо е да 
бъдат посочени 

приблизителни 

стойности), без 
ДДС 

Период на 

изпълнение 
(включително 

месец и година на 

изпълнение) 

1.  
…………. 

Моля, посочете приложена ли е препоръка за 

добро изпълнение: 

да / не 

   

2.  
…………. 

Моля, посочете приложена ли е препоръка за 

добро изпълнение: 

да / не 

   

3.  
…………. 

Моля, посочете приложена ли е препоръка за 

добро изпълнение: 

да / не 

   

...     

добавете редове, при необходимост. 

 

*Моля, опишете подробно предмета на всяка от доставките и приложете 

препоръка/референция за описаните в списъка извършени доставки за последните 3 

години, които да са издадени от Възложителите и да съдържат положителна оценка 

за изпълнението. 

Моля, да вземете предвид, че ако описанието в настоящия списък не съдържа подобна 
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информация, няма съответствие с предмета на процедурата или няма приложена 

препоръка за добро  изпълнение, посоченият договор няма да бъде разгледан и няма да 

се счете за сходен с предмета на поръчката на настоящата процедура съгласно 

условията, посочени в Публичната покана. 

За Обособена позиция 1: Под „сходни доставки“ ще се считат договори за доставки 

на лаборантни апарати (спектрометъри), като този – обект на настоящата 

процедура или работещи със същата технология и с близки функционални и технически  

параметри; 

За Обособена позиция 2: Под „сходни доставки“ ще се считат договори за доставки 

на смесители за фурмовъчни смеси, като тези – обект на настоящата процедура или 

работещи със същата технология и с близки функционални и технически параметри. 

.Ако кандидатът е обединение, трябва да бъде включена информация и коя от 

организациите в обединението е страна по посочения в списъка договор за  доставка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ДАТА: г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

 

                                                                                                            (име и фамилия) 
 

(длъжност на представляващия кандидата) 
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