ПРИЛОЖЕНИЕ 21
ДАННИ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
ДАННИ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА

1.

Данни за Трето лице/Трети лица, с чиито възможности или ресурси Класираният на
първо място участник (Участникът, определен за Концесионер) е изпълнил
изискванията, свързани с техническите способности и/или финансовото състояние
съгласно Документацията за Концесията, и описание на ресурсите на това Трето
лице/тези Трети лица, които Концесионерът ще има на разположение за Срока на
Концесията:
Таблица 11
(1)

Име / наименование на дружество

[◆

(2)

Правно-организационна форма

[сдружение, вид търговец, вид търговско
дружество, друго]

(3)

Идентификационна информация

[ЕИК/ЕГН/БУЛСТАТ /еквивалентен
регистрационен номер]

(4)

Адрес на управление / адрес по
регистрация

[държава, град, улица, номер, друго]

(5)

Данни за контакт

[телефон, факс, имейл]

(6)

Законни представители

[Пълните имена и длъжностите на лицата,
които представляват Подизпълнителя,
съгласно регистъра, в който е регистриран
подизпълнителя 2]

(7)

Изискване, изпълнено чрез
възможностите или ресурсите на
Третото лице

[посочете изискванията, свързани с
технически способности и / или финансово
състояние, изисквани съгласно
Документацията за Концесията, и описание
на ресурсите на Третото лице, които
Концесионерът ще има на разположение в
рамките на Срока на Концесията (където е
приложимо)]

]

Попълва се отделна таблица за всяко Трето лице.
Когато юридическо лице е член на управителния орган, посочват се данните за неговия
представител в съответния управителен орган.
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2.

ДАННИ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ(И)

2.1.

Информация за определени Подизпълнители
Данни за Подизпълнителя/ите, който е/които са предложен/и да участва/т при
изпълнението на Концесионния договор, видовете дейности, които ще бъдат
изпълнявани от Подизпълнителя/ите и Дела от Концесията (както е определен в
Документацията за Концесията), който тези дейности представляват, посочени в
Заявлението и Офертата на Класирания на първо място участник (Участника, определен
за Концесионер):

Таблица 23
(1)

Име / наименование на дружество

[◆

(2)

Правно-организационна форма

[Сдружение, вид търговец, вид търговско
дружество, друго]

(3)

Идентификационна информация

[ЕИК/ЕГН/БУЛСТАТ
регистрационен номер]

(4)

Адрес на управление
регистрация

(5)

Данни за контакт

[телефон, факс, имейл]

(6)

Законни представители

[Пълните имена и длъжностите на лицата,
които представляват Подизпълнителя,
съгласно регистъра, в който е регистриран
Подизпълнителя 4]

(7)

Видове дейности, които ще бъдат
изпълнявани от Подизпълнителя и
Дела от Концесията, който тези
дейности представляват

[кратко описание на обхвата на
дейностите, които ще бъдат изпълнявани
от Подизпълнителя, спрямо обхвата на
Концесията и посочване на Дела от
Концесията, който тези дейности
представляват]

2.2.

/

адрес

]

/еквивалентен

по [държава, град, улица, номер, друго]

Информация за вида дейности и Дела от Концесията, който тези дейности
представляват, които са предвидени за подизпълнение:
[Въведете описание на вида дейности и Дела от Концесията, който тези дейности
представляват, спрямо дейностите, за които Участникът не е посочил изрично
Подизпълнител/Подизпълнители съгласно Таблица 2 по-горе, но които са предвидени за
подизпълнение за срока на Концесията, в съответствие със Заявлението и Офертата на
Класирания на първо място участник (Участника, определен за Концесионер).]

Попълва се отделна таблица за всеки Подизпълнител.
Когато юридическо лице е член на управителния орган, посочват се данните за неговия
представител в съответния управителен орган.
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