ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0056
„Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във ВУАРР”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
гр. ПЛОВДИВ

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 – 2013 г.” и от Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство,
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ" със
седалище в гр. Пловдив, п.к. 4003 и адрес на управление: бул. „Дунав”, № 78,
тел. 032/960360;
факс:
032/960406;
интернет
адрес:
http://www.uard.bg;
e-mail: uard@uard.bg
Лице за контакт:
доц. д-р Марияна Йорданова Иванова на длъжност: Зам. Ректор на ВУАРР и
Координатор на проекта, тел. 032/960 360; факс: 032/960 406, GSM: 0885/84-99-53
в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG051PO001-4.3.04-0056 обявява процедура за определяне на изпълнител – открит
избор, с предмет: „Разработване, изграждане и внедряване на нова платформа за
електронна форма на дистанционно обучение" за нуждите на Висше училище по
агробизнес и развитие на регионите по проект BG051PO001-4.3.04-0056, с което да се
обезпечи изпълнението на част от дейностите, предвидени в одобрения проект
BG051PO001-4.3.04-0056 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите".
Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да
се получат на адрес: гр.Пловдив, п.к. 4003, бул. „Дунав” № 78, Деловодство, всеки
работен ден от 9.30 ч. до 16.30 ч.
Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:
1. http://www.minedu.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. http://www.uard.bg - (интернет адреса на възложителя в случай, че има такъв)

Оферти се подават на адрес: гр.Пловдив, п.к. 4003, бул. „Дунав”№ 78,
Деловодство до 16.30 ч. на 25.03.2013 г.
гр. Пловдив 4003, бул. “Дунав” 78
тел. (032) 960 360, тел. / факс (032) 960 406
http://www.uard.bg; е-mail: uard@uard.bg

