


2. Представяне на участника „Чар такси” ООД, Булстат: 123538265 -  образец № 1 
от документацията

3. Удостоверение от АВ- ТР изх. № 20160105142120/05.01.2016г.
4. Заверено копие от Булстат регистрация
5. Техническо приложение -  образец 3 от офертата
6. Служебна бележка изх. № 10-53-4/27.01.2016г. на Зам. -  кмета на Община Стара 

Загора, удостоверяваща, че участникът има издадено разрешение за извършване на 
таксиметров превоз на пътници от Кмета на Община Стара Загора.

7. Нотариално заверено удостоверение за регистрация за извършване на 
таксиметров превоз № 07215/31.10.2005г., издадено от Изпълнителен директор на 
ИА”Автомобилна администрация” за превозвач „Чар такси” ООД, Булстат 123538265

8. Нотариално заверен списък на 53 броя автомобили към Удостоверение за 
регистрация за извършване на таксиметров превоз № 07215/31.10.2005г., издаден от 
Изпълнителен директор на ИА”Автомобилна администрация” за превозвач „Чар такси” 
ООД, Булстат 123538265

9. Нотариално заверен списък на 50 броя автомобили към Удостоверение за 
регистрация за извършване на таксиметров превоз № 05423/13.05.2004г., издаден от 
Изпълнителен директор на ИА”Автомобилна администрация” за превозвач „Чар такси - 
ЕМ” ООД, ЕИК 123655507

10. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2, от 
ЗОП -  образец 4 от документацията

11. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 
2, т. 2, т. 4, и т. 5 от ЗОП -  образец 5 от документацията

12. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47 -  образец № 6 
от документацията.

13. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от 
ЗОП -  образец 7

10. Декларация за срок на валидност на офертата на участника -  образец 8
11. Декларация, че участникът разполага с диспечерски център -  образец 9
12. Декларация, че за таксиметровите автомобили, които участникът ще ползва при 

изпълнение на поръчката - собствени и/или наети и които са на разположение за срока на 
изпълнение на поръчката са налице валидно сключени застрахователни полици 
„Гражданска отговорност” (по смисъла на чл. 259 от Кодекса за застраховането) и 
„Злополука” (по смисъла на чл. 276 от Кодекса за застраховането) и че участникът 
разполага с поне 15 броя собствени или наети моторни превозни средства, които да са на 
разположение за срока на изпълнение на поръчката - образец 10

13. Декларация, че участникът няма да ползва подизпълнител -  образец 11
14. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител -  образец 12 -  

непопълнена, респ. неподписана от участника и без дата
15. Декларация, че участникът е запознат със съдържанието на проекта на договора 

и приема условията по него -  образец 13
16. Договор за извършване на таксиметров превоз -  подписан и подпечатан от 

участника -  образец 14.
17. Подписано и подпечатано от участника приложение № 1 към договора за 

таксиметров превоз
18. 6 броя договори за наем от 04.01.2016г. за наети от участника 15 броя леки 

автомобили с посочени в договора марка, модели и регистрационен номер, сключени с 
физически и юридически лица - договорите са в оригинал. •

19. 14 бр. заверени копия от валидни застрахователни полици задължителна 
застраховка „Злополука на пътниците в обществения превоз” на леки автомобили, от 
които 10 броя със застраховано лице „Чар Такси” ООД, 2 броя със застраховано лице 
’’Евро Бул Инвест” ООД и 1 бр. със застраховано лице „Чар Такси ЕМ” ООД.
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