
   
 

Проект BG16RFOP002-3.001-0540-C01 „Изпълнение на енергоспестяващи мерки за повишаване конкурентоспособността на 

"ТЕХ-МА" ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

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 ТЕХ-МА ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

 

 

СПИСЪК С ИЗПЪЛНЕНИ ДОСТАВКИ, КОИТО СА ЕДНАКВИ ИЛИ СХОДНИ С 

ПРЕДМЕТА НА ПРОЦЕДУРАТА: 
 

Процедура с предмет: „Доставка, инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация на 

технологично оборудване за линия за трикотажни облекла, както следва: Оверлог машина 

- 8 бр.; Автомат за изработване на илици - 1 бр.; Флатфлог -1 бр. ; Покривна машина -1 бр.; 

Четириконечна двуиглова верижна машина -1 бр.“ 

 

Долуподписаният/-ата ______________________________________________________,  
(собствено, бащино и фамилно име) 

ЕГН ______________________, притежаващ лична карта №______________________, 

издадена на ______________________, от МВР – гр. ______________________,           

в качеството си на ___________________________________________________________ 
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – 

напр. изпълнителен директор, управител, съдружник, член на органите за управление и 

контрол на кандидата и др.) 

на _______________________________________________________, ЕИК по БУЛСТАТ - 

....., - кандидат в процедура за определяне на изпълнител с предмет „Доставка, 

инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване за 

линия за трикотажни облекла, както следва: Оверлог машина - 8 бр.; Автомат за 

изработване на илици - 1 бр.; Флатфлог -1 бр. ; Покривна машина -1 бр.; 

Четириконечна двуиглова верижна машина -1 бр.“ 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

Представляваното от мен дружество ............. е изпълнило договори, еднакви или сходни с 

предмета на процедурата, както следва: 

 
Година Описание на предмета на доставка Стойност на 

доставката 

Получател 

    

    

    

    

    

 

Приложение: Препоръки  за добро изпълнение - ... бр., кореспондиращи на описаните в 

Списъка доставки.  

 

____________  2017 г.                                       ПОДПИС И ПЕЧАТ: _______________ 


