Декларация-справка (съгласно чл. 3, ал.13, т.1 от ПМС 160/2016)
Във връзка с обявената 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.“
(Отбележете позицията/позициите за които сте кандидат по процедурата)

Представям
ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Списък на изпълнените през последните 3 (три) години/ в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал
дейността си, доставки на същото или сходно на оферираната/ите обособена/и позиция/и оборудване.

№

Възложител

Основни технически и функционални характеристики

Дата и място на
доставка

------------------------- 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 BG16RFOP0022.002-0406 -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.”

За Обособена позиция 1: Хардуерна конфигурация - 1 бр.
* Под „сходно“ оборудване се има предвид оборудване, изпълняващо същите или подобни функции, което има еднакви или близки характерни
величини и свойства, но е възможно да има и параметри, различни от посочените в минималните технически изисквания на договора за
безвъзмездна финансова помощ.

Дата:

Подпис:
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