ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0246-C0001
„Подобряване условията на труд в „Костов-69“ ЕООД“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Образец № 1

СПИСЪК
на основните договори за услуги, с предмет сходен с този на поръчката, изпълнени
през последните три години до крайната дата за получаване на оферти
№ Договор
№и
дата

Възлож
ител

Наименование на
договора

Кратко
описание
на
изпълнените
дейности

Място
на
изпълне
ние

Срок за
изпълнение

Стойност
на
договора
в лева без
ДДС

№ и дата
на
фактурите по
договор

Дял на
участн
ика

Приложения:
1.
2.
3.
4.

Препоръки/референции: ......... бр.
Първи страници на договори: .......... бр.
Фактури: .......бр.
Други документи (ако е приложимо): ......... бр.

[дата]
ПОДПИС
ПЕЧАТ
[име и фамилия]
[качество на представляващия участника]
Инвестира във вашето бъдеще!
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Образец № 2

СПИСЪК
на служителите, ангажирани за изпълнение на договора

№

Име, презиме,
фамилия

Правоотношение
(по трудов или
граждански договор)

Образование/
квалификация

Професионален опит –
години трудов стаж

1.
2.
...

Приложения:
1. Професионални автобиографии на предвидените за изпълнението на договора
лица, изготвени съгласно образец № 3 от документацията за участие,
придружени от копия на документи, удостоверяващи образование,
професионалната
квалификация
и
професионален
опит
(дипломи,
удостоверения, сертификати за преминат курс на обучение, трудови и служебни
книжки и др.).
2. Декларации за ангажираност, подписани от предвидените за изпълнението на
договора квалифицирани лица, изготвени съгласно образец № 4 от
документацията за участие.

[дата]
ПОДПИС
ПЕЧАТ
[име и фамилия]
[качество на представляващия участника]
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Образец № 3

АВТОБИОГРАФИЯ
1. Фамилия:
2. Име:
3. Дата на раждане:
4. Образование:
Учебно заведение

Получени степен(и) или

(От дата – до дата)

диплома(и):

5. Членство в професионални организации:
6. Понастоящем заемана длъжност:
7. Трудов стаж във фирмата:
8. Основни квалификации: (свързани с проекта)
9. Друга информация от практическо значение:
10. Професионален опит
От дата – до

Място

Компания

Длъжност

Описание

дата

11. Доказателства, подкрепящи посочените квалификации и професионалния
опит (изброяват се в автобиографията и се прилагат, като самостоятелни документи
към нея):
1……
2……
3……

Дата: ………………….

Подпис: …………………..............
/име, фамилия/
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Образец № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/-ната/ ............................................................................................................
(трите имена)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(посочва се ЕГН, постоянен адрес, № на лична карта, дата, орган и място на
издаването й или държавата на която лицето е гражданин и данни по документ за
самоличност, в случай че деклариращият е чуждестранно физическо лице)
в качеството ми на ......................................................................................................................
в/на...............................................................................................................................................,
(наименование на участника)
участник в процедура за определяне на изпълнител с предмет:
Обособена позиция 1: „Внедряване на стандарт за здраве и безопасност при работа BS
OHSAS 18001:2007“
Обособена позиция 2: „Обучение на служителите във връзка с нововъведения стандарт
за здравословни и безопасни условия на труд от обучаваща организация“,
в изпълнение на проект BG051PO001-2.3.03-0246-C0001 „Подобряване условията
на труд в „КОСТОВ - 69“ ЕООД, който се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския съюз
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Съм на разположение да поема работата по този проект за времетраенето му, както
изискват отговорностите ми.
2. Се задължавам да участвам в изпълнението на предмета на процедурата и да бъда на
разположение през целия срок на изпълнение на договора.
3. Се задължавам да работя, в съответствие с предложението на настоящия участник, за
качественото изпълнение на поръчката.
4. Заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни.
5. Разбирам, че всяко умишлено невярно изявление, описано в настоящото, може да
доведе до отстраняване от участие на участника или освобождаването ми, ако ме
наемат.

Дата: ..................................

ДЕКЛАРАТОР: ...................................
(подпис и печат)
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