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NETHERLANDS

Bevestiging over de prekwalificatie bij Connexio
Het verheugt ons, u te kunnen meedelen dat Bronswerk Heat Transfer nu bij bei Connexio als
geprekwalificeerde leverancier is geregistreerd.
Zoals vermeld op het certificaat, is uw prekwalificatie tot en met 12-Nov-2016 geldig.
De deelnemende energiebedrijven kunnen Connexio als controlesysteem conform de gunningsrichtlijnen
van de EU gebruiken. Let erop dat het gebruikelijk is dat enkele van de deelnemende energiebedrijven
aanvullend op uw registratie/prekwalificatie in Connexio nog andere maatregelen treffen. Hierdoor heeft
u de mogelijkheid om u tot besluit speciaal voor het respectieve energiebedrijf te prekwalificeren.
De deelnemende energiebedrijven zullen u verzoeken, meer informatie beschikbaar te stellen, voor het
geval dat de informatie/gegevens, die door u in Connexio zijn opgeslagen niet volstaan, om een lijst met
bieders op te stellen.
Wanneer u informatie over de energiebedrijven wilt ontvangen die Connexio gebruiken, of algemene
informatie over Connexio wenst, bezoek onze website www.achilles.com of stuur een e-mail aan
connexio@achilles.com. Uiteraard kunt u ons ook bellen: +49(0)211/53 82 17-10.
Wanneer u een uitdraai van het bijgevoegde certificaat wenst, dient u contact op te nemen met het
Connexio-team.
Met vriendelijke groeten
Achilles Central Europe

Rüdiger Fabian
Regional Director

Thomas Suchanek
Team Leader Operations Germany

CERTIFICAAT
Bronswerk Heat Transfer
Registratienummer:08022150
Connexio ID: 166753
Hiermee bevestigen wij dat Bronswerk Heat Transfer als geprekwalificeerd leverancier is
geregistreerd in Connexio, het leveranciersinformatiesysteem voor energiebedrijven in
Duitsland, Oost- en Midden-Europa, voor de in de bijlage opgevoerde product/dienstverleningscategorieën.

Afgegeven op: 13-Nov-2015

Geldig tot: 12-Nov-2016

APPENDIX
Bronswerk Heat Transfer is geprekwalificeerd voor de volgende product/dienstverleningscategorieën:
3.21.99

Other Mechanical Machinery, Equipment & Spares

Geldig tot: 12-Nov-2016

