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Проект “Внедряване на международно признати стандарти за засилване на конкурентните предимства на
Термотехника АД”, Договор № 3МС–02–101/01.06.2011г. се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния
бюджет на Република България”
Операция BG161PO003-2.1.08 “Покриване на международно признати стандарти”

О Б Я В А за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, ал.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, Термотехника АД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление: ул.
Братя Бъкстон, № 136, адрес за кореспонденция (ако е различен от адреса на управление):
гр. Пловдив, ул. Братя Бъкстон, №136, тел.: 032 696 135, факс: 032 697 153, интернет адрес:
www.termotehnica.com, лице за контакт: Иглика Недкова Недкова, на длъжност секретар
личен състав, тел.: 032 696 135, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна
финансова помощ № ЗМС-02-101/01.06.2011 обявява процедура за определяне на
изпълнител – открит избор с обект: “Доставка на оборудване и софтуер по обособени
позиции:
Обособена позиция 1: Дебеломер на покрития, ултразвуков дефектоскоп и грапавомер
Обособена позиция 2: Софтуер за смятане на съдове под налягане
Обособена позиция 3: Софтуер за инженерно проектиране”
Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се
получат на адрес: гр. Пловдив, ул. Братя Бъкстон, № 136 всеки работен ден от 8.00 ч. до
16.30ч. до 09.12.2011г. /включително/.
Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:
1. www.ibsme.org 2. http://www.eufunds.bg 3. www.termotehnica.com
Оферти/Заявления се подават на адрес: гр. Пловдив, ул. Братя Бъкстон 136 до 16.30ч.
на 09.12.2011г.
Този документ е създаден с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект ЗМС-02101/01.06.2011, „Внедряване на международно признати стандарти за засилване на
конкурентните предимства на Термотехника АД”.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Термотехника АД и при
никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския Съюз и Договарящия орган.

