ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
за извършен физически оглед на помещение във връзка с процедура за избор на изпълнител с предмет: “Доставка на
специализирано софтуерно приложение - система за управление на процесите“
Днес, ......2019 г. в гр. Гоце Делчев, се подписа настоящият Приемо-предавателен протокол между:
„Гросман“ ООД със седалище: гр. Гоце Делчев ул. „Пейо Яворов“ № 9, ЕИК 811202502, представлявано от Иван Грозданов –
управител, наричано по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,
и
.............., със седалище и адрес на управление ................, ЕИК .............., представлявано от ....................., наричано по-долу
“КАНДИДАТ”, от друга страна.
С подписването на настоящия протокол:
1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удостоверява, че приема извършеният физически оглед от КАНДИДАТЪТ във връзка с процедура за избор на
изпълнител с предмет: “ Доставка на специализирано софтуерно приложение - система за управление на процесите“ изцяло и без
възражения на следната дата: ......................

“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 по проект № BG16RFOP002-2.023-0006-C01 „Технологично обновление и автоматизация в "Гросман" ООД“. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от „Гросман“ 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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Настоящият протокол се изготви и подписа в два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните.
Дата на приемане:
Кандидат:

Възложител:

Име:

Име:

Подпис:

Подпис:
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