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Приложение 1 

Декларация за доказване на специфичен оборот, който се отнася до предмета на поръчката 

към публична покана за избор на изпълнител на: 

“Закупуване на оборудване - 5 бр. ДМА, както следва:  

Об. п. 1 - Автоматична линия за предварителен монтаж на дросели – 1 брой   

Об. п. 2 - Машина за клипсоване за серийно производство на дросели– 1 брой   

Об. п. 3 - Машина за заливане на запални устройства – 1 брой     

Об. п. 4 - Маркираща система – 1 брой         

Об. п. 5 - Транспортна система за отвеждане на отпадъци – 1 брой    

във връзка с изпълнение на проект Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на 

Електростарт АД по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1085-C01, осъществяван с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”  

 

 

Долуподписаният/-ата** 

_________________________________________________________________________________, ЕГН/паспорт № ______________________, 

(собствено, бащино и фамилно име) 

                                                 
 Кандидата отбелязва със знака Х обособената позиция, за която кандидатства 

**Декларацията се подписва от лицето, оправомощено да представлява кандидата (собственик, управител, изпълнителен директор и т.н.), в случай на упълномощаване към документацията се представя 
нотариално заверено пълномощно. Кандидати, които не са български граждани в декларацията се записва № на документ за саболичност. 
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в качеството си на __________________________________на _____________________________________________, ЕИК_______________, 

  (записва се заеманата длъжност)    (наименование на кандидата) 

 със седалище __________________ и адрес на управление __________________________________________, 

 

като кандидат по настоящата процедура за избор на изпълнител ДЕЛАРИРАМ, ЧЕ притежавам специфични обороти от продажба на сходно 

оборудване за последните три години, както следва: 

 

 

№ 
Наименование на 

реализиран актив 

Година на 

реализация 

Оборот от продажба на 

сходно оборудване за 

последните три години 

във валутата на 

реализация (лева, euro, 

долар и т.н.) 

Оборот от продажба на 

сходно оборудване за 

последните три години 

в лева 

№ и дата на документа 

доказващ съответния 

оборот (договори, 

фактури, дневници от 

продажби и други 

счетоводни документи) 

***** 
1 2 3 4 5 6 

1.   201…..г.    

2.  201…..г.    

3.  201…..г.    

4.  201…..г.    

5.   201…..г.    

6.   201…..г.    
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*Забележка: Под специфичен оборот, който се отнася до предмета на поръчката, следва да се има предвид оборот от продажби на 

оборудване, което може да бъде сходно** с описаното в техническите задания 

 

**Забележка: Като СХОДЕН предмет на обособената позиция, да се има предвид доставяно и/или произведено, монтирано и въведено 

в експлоатация оборудване/машини/съоръжения, изпълняващи същите или подобни функции в областта на електротехниката, 

електрониката и/или машиностроенето, което да има близки/аналогични характеристики, функционалности и свойства с описаното в 

техническите задания, но е възможно да имат различни от тях параметри. 

 

***Забележка: Списъка с изпълнени поне 2 (две) договора за доставка на оборудване (Приложиние 2), следва да се отнася към 

включените в декларацията по образец (Приложение 1 към настоящата документация), реализирани продажби на оборудване сходно с 

предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал 

дейността си. 

 

****Забележка: В случай че един кандидат подава оферта за повече от една обособена позиция, кандидата следва да докаже специфичен 

оборот не по-малък от сумарната прогнозна стойност на обособените позиции, за които кандидатства. 

 

****Забележка: Описаните в колона 6 (шест) документи се представят при поискване от страна на Възложителя. 

 

 

 

Дата: ………….           Декларатор:                                    

              /_________________________/ 

               (длъжност) 


