МЕЖДИННО ЗВЕНО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

ОБЯВА
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от
2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на
договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество
„Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство,
«ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ» АД
със седалище в гр.София и адрес на управление: ул. „Проф. Иван Георгов” № 1, тел.:
02 9216666, факс:02 9311247, Интернет адрес: www.drujba.bg, лице за контакт: Антония
Маркова на длъжност Ръководител на Проект „Повишаване качеството на труда и гарантиране на
здравословни и безопасни условия на труд в “Дружба Стъкларски заводи” АД, тел.: 02 921 66 66 в
качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-230201-07002/01.09.2012 г. обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с
обект: „Закупуване на лични предпазни средства (ЛПС) за производство по Проект
„Повишаване качеството на труда и гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд
в “Дружба Стъкларски заводи” АД”

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се
получат на адрес: гр.София, ул. „Проф. Иван Георгов” № 1, всеки работен ден от 9:00 ч. до
16:30 ч.
Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:
1.http://www.az.government.bg – интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)
2. http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен портал за обща
информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз
на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)
3. www.drujba.bg.

Оферти се подават на адрес: гр.София, ул. „Проф. Иван Георгов” № 1, до 16:30 ч. на
19.04.2013 г.

ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД,

УЛ. ПРОФ. ИВАН ГЕОРГОВ № 1, 1220 СОФИЯ

тел: (02) 921 65 51, факс: (02) 931 12 47, ел. поща: office@drujba.bg

