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ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА
ПО ЧЛ. 35,ал.1 ОТ ПМС 55 ОТ 12.03.2007 г.
Долуподписаният/-ата __________________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име)

В качеството си на ______________________________________________________
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и
управлява)

на ___________________________________________________________, вписано в
(наименование на кандидата)

търговския регистър по фирмено дело №
по описа за
г. на
____________ окръжен (градски) съд, със седалище _______________ и адрес на
управление ___________________________, __________________, БУЛСТАТ
__________________ - кандидат в процедура за определяне на изпълнител с предмет:
„Доставка и въвеждане в експлоатация на хардуер и софтуер по обособени
позиции:
Обособена позиция 1 - Хардуер:
• Сървър – 2 броя;
• Работна станция – 5 броя;
• Работна станция iMac (или еквивалент) – 1 брой;
• Тестово мобилно устройство – 1 брой;
• Тестово мобилно устройство – 1 брой;
• Тестово мобилно устройство – 1 брой.
Обособена позиция 2 - Софтуер:
• Специализиран софтуер - система за компютърна обработка на естествен
език (NLP) – 1 брой;
• Специализиран софтуер за автоматична категоризация на български език –
1 брой.”,
обявена чрез публикуване на обява в „___________________”,бр.____от__________,
(наименование на националния ежедневник) (номер и дата )

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
Представената от мен оферта е валидна до сключване на договора за възлагане
предмета на процедурата, а именно....................дни, в съответствие със срока на
валидност посочен в раздел ІV, точка 3.5 от Пояснителния документ, представляващ
неразделна част от тръжната документация по настоящата процедура.
2013 г.

ДЕКЛАРАТОР : _______________

(дата)

1
Този документ е създаден по проект BG161PO003-1.1.05-0165-C0001 „Разработване на иновативна онлайн услуга
„Documented.bg“, Бенефициент: „Атлас Софтуер“ ЕООД.
Този документ 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 „Атлас Софтуер” ЕООД и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Договарящия орган.

