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Приложение №1 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА 

БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013 
BG161PO003-2.1.04 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ” 
ДОГОВОР № ТММ-02-170/05.11.2009 

 

 
   О Б Я В А 

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, 

 
„ВАРИАНТИ „ ООД 

                                                                         (наименование на бенефициента) 
 
със седалище в гр.Стара Загора и адрес на управление: кв.Индустриален,        
№ ______________,  адрес за кореспонденция (ако е различен от адреса на 
управление): ул.___________________________________________, №______________,                
тел.: 042/625 686, факс: 042/600 381, Интернет адрес : www.varianti-springs.com,  
лице за контакт: Деко Колев Тенев, 
                                              (трите имена на лицето за контакт) 
на длъжност Управител, тел.: 042/600 381  
в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
ТММ-02-170/05.11.2009 обявява процедура за определяне на изпълнител -  

открит избор с обект : „ Избор на доставчик на пружинонавиващи автомати за  
(вид на процедурата )                        ( обект на процедурата) 
натискови пружини, работещи с диаметър на материала от Ø 0.10 мм до Ø 2.00 
мм”  
 обособена позиция № 001 и наименование: Автомат за натискови пружини с 2 и 1 щифта с 
ЦПУ за тънки телове от 0,1 мм до 0,6 мм.;  
 обособена позиция № 002 и наименование: Автомат за натискови пружини с управляващ 
компютър за телове от 0,5 мм. до 2 мм  
    
 Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат 
да се получат на адрес: гр.Стара Загора, кв.Индустриален всеки работен ден      от 
08.00 ч. до 17.00 ч.   
 Пояснителният документ е публикуван и на следния Интернет адрес (в случай, 
че има такъв): www.varianti-springs.com, www.sme.government.bg , www.chambersz.com 
, www.ibsme.org 
  
Оферти/Заявления се подават на адрес: гр.Стара Загора, кв.Индустриален 
„ВАРИАНТИ „ ООД 
до 17.00 ч. на 23.04.2010 г.  
                            (ден, месец, година) 
  
“Този документ е създаден в рамките на проект „ Повишаване конкурентоспособността чрез инвестиции в технологично 
оборудване с цифрово-програмно управление ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
«Конкурентоспособност на българската икономика»” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Варианти ООД – 
Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Договарящия орган.” 
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