ОБЯВА
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
На основание чл.1,ал. 1,чл. 7 ал. 1, и чл. 14 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,
СДРУЖЕНИЕ “РАЗНООБРАЗНИ И РАВНИ”
(наименование на бенефициента)

със седалище в гр. София и адрес на управление: ул.”Св. Никола Нови”, № 4 и адрес за
кореспонденция (ако е различен от адреса на управление): гр. София ул.Отец Паисий, № 87 тел.:
02/ 9310230, факс:02/ 9310230,
лице за контакт: Радостин Росенов Манов на длъжност Ръководител проект, тел.: 0899/ 553478
в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001.4.203/0235/24.09.2009г. за изпълнение на Проект „Училището - част от моя свят” по схема за
безвъзмездна финансова помощ „ Да направим училището привлекателно за младите хора” по оперативна
програма ”Развитие на човешките ресурси” към Министерството на образованието, младежта и науката,
Главна дирекция ”Структурни фондове и международни образователни програми”

обявява процедура за

определяне на изпълнител - открит избор
с обект : Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи и материали за
извънкласни дейности” разделена на следните позиции:
1.1. Материали за обучение на обучители по гражданско право 2 групи Х 12 човека -720.00лв.
1.2. Материали за обучение на учениците 5-12 клас по гражданско право -10групи Х 22 човека5500.00лв.
1.3. Материали за краткосрочни извънкласни дейности 3 училища по 2 дейности – 8704.40лв.
1.4. Учебни помагала и пособия за провеждане на дългосрочни извънкласни дейности 3 училища по 2
дейности. – 30 000.00лв.
1.5. Материали за изложба по повод деня на Европа -6 032.85 лв.
с одобрен бюджет 50 957.25 лв
Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се
получат на адрес: гр. София, ул. „Отец Паисий” № 87 всеки работен ден от 09,00 ч. до16,00 ч.
Оферти/Заявления се подават на адрес: гр. София, ул. „Отец Паисий” № 87 всеки работен ден
до 16,00 ч. на 12.11.2009 г.
(ден, месец, година)

Сдружение „Разнообразни и равни”

