ОБЯВА
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
На основание чл. 1, ал. 1, чл.6, ал.1 и чл.14 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г.,
изм. ДВ бр. 68 от 25.08.2009 г., в сила от 25.08.2009 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 и от
Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство,
ФОНДАЦИЯ ИНСТИТУТ ЗА ЕКОЛОГИЯ НА МИСЛЕНЕТО
Със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София, кв. Лозенец, ул. „Рилски езера”
№ 16, адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1784, ж.к. „Младост” I, бл. 43, вх.9, ет.1,
ап.18, тел.: 962 35 84, факс: 962 35 84, e-mail: phoenix_house@abv.bg, лице за контакт: Петър
Василев, на длъжност координатор на проекта, тел.: 0898209175, 0895767911, 962 35 84 в
качеството си на бенефициент по Грантово споразумение № BG0012-GAE-00069-E-V1 –
EEA FM, одобрено за финансиране по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство, обявява процедура за определяне на изпълнител – ОТКРИТ
ИЗБОР с обект: “Изграждане на ограда и спортна площадка в терапевтична общност
„Феникс “ в с. Бракьовци, община Годеч”.
Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се
получат на адрес: гр. София, 1784, ж.к. „Младост” I, бл. 43, вх. 9, ет.1, ап.18, всеки работен
ден от 15 ч. до 17 ч.,срещу представяне на копие от платежно нареждане за закупена
документация на стойност 50 лв. петдесет (лева), заверено с печат на банката и подпис на
банковия служител, в полза на Фондация “Институт за екология на мисленето”, БАНКА
ПИРЕОС, КЛОН ЧЕРНИ ВРЪХ, BIC: PIRBBGSF, IBAN: BG11 PIRB 8068 1602 7817 97.
Оферти/Заявления се подават на адрес: гр. София, 1784, ж.к. „Младост” I, бл. 43, вх. 9,
ет.1, ап.18, до 24 септември 2010 г. , 17.30 ч..

