ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
към покана с изх. № 5 от 25.09.2012г. относно избор на изпълнител на обществена поръчка за СТРОИТЕЛСТВО по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез
публична покана, с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и републикански пътища в границите на град Смолян“.

Образец
Приложение № 10
ОТ: ______________________________________________________________________________________________________________________,
/наименование на участника/
със седалище и адрес на управление: _________________________________________________________________________________________ ,
регистриран ________________________________________ , ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава ________________ ,
/данни за регистрация на участника/
представляван от ___________________________________________________________ , в качеството му на ____________________________ ,
/трите имена/
/длъжност или друго качество/
участник в производство по избор на изпълнител на обществена поръчка за „СТРОИТЕЛСТВО” по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана,
с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и републикански пътища в границите на град Смолян“.

СПИСЪК
на ключовите специалисти - квалифицирани ръководни и технически лица, включително тези отговарящи за контрола на качеството, и на
работниците, които участникът ще използва за изпълнение на поръчката

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Име, презиме, фамилия

Дейност, която ще
изпълнява в настоящата
поръчка

Правоотношение
/по трудов или
граждански договор/

Образование /
квалификация

Професионален опит –
години трудов стаж и
основни обекти

Главен ръководител на
обекта
Технически ръководител
на обекта
Специалист по контрола
на качеството
Координатор по
здравословни и безопасни
условия на труд
Работник
Работник
Работник
Работник
Работник
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Работник
Работник
Работник
Работник
Работник
машинист на багер
машинист на багер
машинист на валяк
машинист на валяк
шофьор
шофьор

....

Приложения:
1. Професионални автобиографии на предвидените за изпълнението на поръчката ключови специалисти - квалифицирани ръководни и технически лица
/собствени или наети/, включително тези отговарящи за контрола на качеството, изготвени по образец съгласно приложение № 11, придружени от
документи, удостоверяващи техните образование, професионална квалификация и професионален опит / заверени копия от дипломи, удостоверения,
сертификати, свидетелства, разрешителни, лицензи, трудови или служебни книжки, договори, референции от работодатели/възложители и други
подходящи документи /.
2. Доказателства, че участникът има на разположение предвидените за изпълнение на поръчката ключови специалисти - квалифицирани ръководни и
технически лица /собствени или наети/, включително тези отговарящи за контрола на качеството, и работници съгласно списъка по образец съгласно
приложение № 10 – представят се Справка от Национална агенция по приходите за актуално състояние на регистрираните трудови договори на
работниците и служителите, наети по трудово правоотношение от участника /представя се като заверено от участника копие/, или граждански договори
/представят се като заверени от участника копия/, или Декларации за ангажираност от лицата, предвидени за изпълнение на поръчката, изготвени по
образец съгласно приложение № 12 /представят се в оригинал/ или други еквивалентни документи, удостоверяващи, че участникът действително
разполага с предвидените за изпълнението на поръчката лица.

[дата]
ПОДПИС
ПЕЧАТ
[име и фамилия]
[качество на представляващия участника]
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