ОБРАЗЕЦ
СПИСЪК
НА ЕКСПЕРТИТЕ, КОИТО КАНДИДАТЪТ ЩЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДОГОВОРА
По обособена позиция №...............
В рамките процедура за определяне на изпълнител – публична покана с предмет: Предметът на
процедурата е:
Закупуване, доставка и монтаж на машини и оборудване по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1
Двулицева кръглоплетачна машина за интерлокова плетка
Обособена позиция 2
Робот за автоматично разкрояване на платове
Обособена позиция 3
Автоматична бродираща машина
Обособена позиция 4
1.Четирииглова верижна машина за пришиване на ластик
2.Двуиглов четири конечен оверлог
3.Трииглова плоска двойнопокривна машина

За изпълнение на договора предлагаме следните експерти съгласно изискванията на
Бенефициента:
Образование и
Професионален опит професионална
години и основни дейности
квалификация
Експерт
/степен,
/месторабота, период,
№
специалност, №
длъжност,
Име, Презиме, Фамилия
на диплома
описание на основните
(документ),
дейности/ангажименти*/
учебно заведение/

*Посочва се само опитът, посредством който се доказва изпълнението на изискванията,
поставени от бенефициента.
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Справката трябва да е придружена с копие от диплома за завършено образование, копие от
трудова и/или осигурителна книжка – заверени с текста „Вярно с оригинала“ и да са подписани и
подпечатани от кандидата, вкл. и други документи по преценка на кандидата.
Приложения (моля, опишете приложените документи):
……………………………………………………………………………………………………………
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния
кодекс.
ДАТА:

ДЕКЛАРАТОР:
/име, фамилия, длъжност/
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