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Приложение № 1

_________________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ 
на стоките/услугите от предмета на процедурата, подлежащи на изпълнение.

(Излишната Обособена позиция да се изтрие)

№
Описание на модулите на ERP системата/ 

услугите / доставките

Описание / Обем работа / Съдържание на модула Забележка

( предложената форма е примерна и следва да се коригира в зависимост от спецификата на предмета на процедурата)

ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)

Този документ е създаден по проект No 4МС-02-132/27.04.2012 Повишаване на конкурентоспособността на "Подови настилки" ООД чрез въвеждане на ERP система, система за управление на качеството ISO 9001-2008, 
управление на околната среда ISO 14001 и закупуване на машини и оборудване".
Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”  2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Подови настилки” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този  документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Договарящия орган.            

http://www.opcompetitiveness.bg/
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Приложение № 2 
_________________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

График за изпълнение на предмета на процедурата
№ Описание

/Вид и № на стоките/услугите/етап  или дейност от 

строителството, които ще се извършват/

Начален срок*
на започване на 
изпълнението
(в седмици)

Краен срок*за 
приключване на 
изпълнението 
(в седмици)

Забележка

(предложената форма е примерна и следва да се коригира в зависимост от спецификата на поръчката)

*Сроковете например могат да бъдат представени в календарни дни от датата на сключване на договора

ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________
(длъжност на представляващия участника)

Този документ е създаден по проект No 4МС-02-132/27.04.2012 Повишаване на конкурентоспособността на "Подови настилки" 
ООД чрез въвеждане на ERP система, система за управление на качеството ISO 9001-2008, управление на околната среда ISO 14001 
и закупуване на машини и оборудване".
Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика”  2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност 
за съдържанието на документа се носи от „Подови настилки” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.        
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