Списък на технически лица
на

__________________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________
ЕИК /Булстат: _____________________________,
представлявано от _____________________________________________, в качеството му на
___________________________________ - кандидат в процедура за определяне на изпълнител с
предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА по следните обособени
позиции:

1. Хардуерна конфигурация - 1 бр.;
2. Интегрирана софтуерна система за управление на телекомуникационни бизнес процеси - 1 бр.“

------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------„Този документ е създаден по проект „Развитие на управленския капацитет и растеж на „ТВ - НЕТ САТЕЛИТ
КОНДУКОВ И СИЕ СД“ по договор BG16RFOP002-2.002-0406 -C01 с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ТВ
– НЕТ САТЕЛИТ КОНДУКОВ И СИЕ” СД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Списък на техническите лица,

отговарящи пряко за изпълнението предмета на поръчката по горепосочената процедура
№

1

2

3

Име на техническото лице и
телефон за контакт
Квалификация/ Образование
(степен, специалност)
Основен професионален опит
(бр.год.)

Описание, от което да е видно
професионалния опит в
сферата на ИКТ

Подпис на техническото лице
* Всички полета са задължителни за попълване!
Дата:

Подпис/печат: .................................................
/.............................................../
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