РЕШЕНИЕ
№ Р - 002 / 27.06. 2016 г.
За откриване на процедурата «Избор с публична покана» и одобрение на
документацията за избор на изпълнител
Във връзка с изпълнение на Проект BG16RFOP002-2.001-1332-C01, «Иновации и
конкурентоспособност» и след получено одобрение на тръжната документация от страна
на договарящия орган,
Относно: Избор с публична покана с предмет:
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на следните дълготрайни материални
и нематериални активи:
Обособена позиция 1: Модулна сървърна система
Обособена позиция 2: Дисков масив
Обособена позиция 3: Софтуер за мултимедиен сървър
Обособена позиция 4: Дизелов агрегат 24 Kw










1. ОБЯВЯВАМ ОТКРИВАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА
2. ОДОБРЯВАМ ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ, състояща се от следните
документи:
Публична покана
Оферта от кандидата – 4 бр. образец
Изисквания към офертите
Декларация на кандидата във връзка с чл.53, ал.2 на ЗУСЕСИФ.
Договор с подизпълнител – образец
Техническа спецификация – 4 бр.
Заповед за назнaчаване на комисия
Образец на гаранцията за добро изпълнение

Определям следните срокове:

На 27.06.2016г. предоставяне на документацията по процедурата на договарящия
орган за публикуване.

На 27.06.2016г.- публикуване на сайта на Тракия Кабел ООД

04.07.2016г. до 17.00 ч. краен срок за предоставяне на офертите от
потенциалните доставчици

На 05.07.2016г час: 13.00 ч. отваряне на офертите.

Място за предаване на офертите и място за отваряне на офертите – гр. Стара Загора
6000, ул. "Цар Симеон Велики" 160, ет.6, Административен офис на ТРАКИЯ КАБЕЛ ООД.
Бенефициент:___________________
Бойко Байчев – Управител
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 Тракия Кабел ООД и при никакви обстоятелства не може да
се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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