Приложение № 12

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЯВАНИ ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3
ГОДИНИ С ПРЕДМЕТ ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ОТ ОБЩЕСТВЕН
ИНТЕРЕС
Долуподписаният/ата: _________________________________________________
(име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: ________________________________
В качеството ми на ______________________________,
(качество в което, лицето подписва декларацията –управител, изпълнителен
директор, пълномощник)
на _____________________________________________________
(наименование на участника)
ЕИК (в случай, че има такъв): _________________________
Седалище и адрес на управление: ____________________________________________

като участник в процедурата за предоставяне на концесия съгласно Решение №
.............от ...........201..г. на Столичен общински съвет за откриване на процедурата за
предоставяне на концесия за управление и поддържане на система за отдаване под наем
на велосипеди и рекламни елементи, разположени върху части от улици, булеварди и
площади на град София, представляващи имоти-публична общинска собственост,
декларирам, че …………………………….(наименование на участника) през последните
3 години (2013г., 2014г. и 2015г.) е изпълнил/изпълнява услуги от обществен интерес,
както следва:

Възложител
Описание на предмета на
договора и датата на
неговото подписване

Срок на
изпълнение

Контакти за
връзка с
възложител

Приложена
референция1

№

1.
2.
3.

Прилагам следните референции, доказваща изпълнението на услуги от обществен
интерес през последните 3 години (2013г., 2014г. и 2015г.):
………………………………………………………………………..
Забележка: Участникът трябва да представи най-малко една референция,
доказваща изпълнението на услуга от обществен интерес за поне една от последните 3
години (2013г., 2014г. и 2015г.). Услуга от обществен интерес е всяка услуга в полза на
обществото, отговорността за предоставянето на която се носи обичайно или по силата
на нормативен акт от публичния партньор като напр. услуги, предоставяни по силата на
подписани договори за управление на обекти – публична държавна или общинска
собственост (концесионни договори, договори за наем и др.под.),
услуги по
изграждане и управление на мрежи за отдаване под наем на велосипеди върху обекти –
публична държавна или общинска собственост, услуги, извършвани от частен партньор
въз основа на договор за публично-частно партньорство и др. под.
[дата]

Декларатор:

………………………
[три имена, длъжност

1

Отбелязва се с „да“ или „не“ представянето или непредставянето на референция.

