ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА”
2007-2013 ПРОЦЕДУРА BG161PO003-2.1.04 „ТЕХНОЛОГИЧНА
МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ”

ОБЯВА
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г.
за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на
договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския
съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,
„Унискорп” ООД
(наименование на бенефициента)

със седалище в гр. София и адрес на управление: ж-к „Захарна Фабрика”, бл. 19, вх.
„Б”, ет. 1, ап. 8, адрес за кореспонденция: гр. София , п.к. 1527, бул «Княз Дондуков Корсаков» № 103, тел.: +359 2 944 11 10, факс: + 359 2 939 86 22, с електронна поща:
vragina@abv.bg, Интернет адрес www.uniscorp-bg.com,
лице за контакт: Венка Иванова Рагина, на длъжност Управител, тел.: + 359 2 944 11
10,
в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №
ТММ-02-134, от дата 17.07.2009 г., сключен във връзка с изпълнението на проект,
финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма
«Развитие на конкурентоспособността на българската икономика»,
обявява процедура за определяне на изпълнител - ОТКРИТ ИЗБОР, с предмет : “Доставка,
монтаж и пускане в експлоатация на оборудване, предвидено за закупуване по договор
№ ТММ-02-134/17.07.2009 г., по следните обособени позиции: Машина за кръглене на
гръбче на книжно тяло – 1 бр.; Машина за производство на корици – 1 бр.; Машина за
влагане на книжно тяло в корица – 1 бр.; Машина за оформяне на бига на гръбчето – 1 бр.;
Четирицветна офсетна машина – 1 бр.; Комбинирана сгъвачна машина – 1 бр. и
Термолепачка за книги – 1 бр.”,
Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат
да се получат на адрес: гр. София, Бул «Дондуков» № 103, всеки работен ден от 10.00
ч. до 17.00 ч.
Обявата и пояснителният документ са публикувани и на следните Интернет
адреси: www.uniscorp-bg.com , www.ibsme.org и www.sme.government.bg
Оферти/Заявления се подават на адрес: гр. София, 1527, бул. «Дондуков» №
103, до 16.00ч. на 26.07.2010 г.
Отварянето на офертите/Заявленията ще стане на 27.07.2010 г. в 11.30 ч. в офиса на
фирма „Унискорп“ ООД, на адрес: гр. София, Бул «Дондуков» № 103.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на
конкурентноспособността на българската икономика», съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от „Унискорп“
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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