СПРАВКА ЗА СПЕЦИФИЧЕН ОБОРОТ
ОТ СХОДНИ ДЕЙНОСТИ

От:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

с
адрес:
гр.
________________,
ул.
________________,
№
_____,
тел.: _______________, факс: ________________, интернет адрес: ________________
ЕИК
_________________,
представлявано
от
__________________
___________________________________, в качеството му на _________________________
(длъжност на представляващия кандидата)

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
Кандидатът1 в процедурата за избор на изпълнител с предмет: услуги по въвеждане и
сертификация на интегрирана система за управление съгласно стандартите БДС EN ISO
9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 27001:2013 в БАЛКАН ИНТЕРНЕТ
ЕКСЧЕЙНДЖ ООД за Обособена позиция № 2 Услуги по сертификация на въведена в
БАЛКАН ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ ООД интегрирана система за управление на
качеството, околната среда и сигурността на информацията, съгласно стандартите
БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 27001:2013,
който представлявам, има специфичен оборот, сходен2 с предмета на поръчката, за
последните 3 приключили финансови години (2014 г., 2015 г. и 2016 г.), в зависимост от
датата на учредяване или започване на дейността, както следва:
Специфичен
оборот за 2014 г.,
лв. без ДДС

Специфичен
оборот за 2015 г.,
лв. без ДДС

Специфичен
оборот за 2016 г.,
лв. без ДДС

Общо, лв. без ДДС

Ако участникът е обединение, състоящо се от юридически и/ или физически лица, се взема под внимание
общата стойност на специфичния оборот на всички участници
2
*Под сходни дейности се разбират дейности, свързани със сертификация на Системи за управление спрямо
изискванията на ISO 9001, ISO 14001 и ISO 27001
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 „БАЛКАН
ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙЙНДЖ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
1

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
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