Проект “Изграждане на напълно функциониращ хоспис “Белмедика“
Програма ФАР 2006
Проект “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в
общността за рискови групи” (фаза 3)
_______________________________

ОБЯВА
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,
САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „ГЕНТРИ” ООД
със седалище в гр. Свищов, п.к. 5250 и адрес на управление: ул. «Петър Ангелов» № 18,
адрес за кореспонденция: гр. Свищов, п.к. 5250, ул. «Петър Ангелов» №18, тел.: 0888 611
806, лице за контакт: ВАЛЕРИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ, на длъжност управител, тел.:
0888 611 806,
в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG
2006/018-343.01.01-2.36 обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор, с
предмет: Доставка на:
1.
2.
3.
4.
5.

Механично легло - трисекционно, 2 (два) броя
Остеоденситометър за пета и предмишница - 1 (един) брой
Автоматичен хематологичен анализатор - 1(един) брой,
Соноскоп - 1(един) брой
Дюшек за болнично легло - 2(два) броя

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат
на адрес: ул. «Петър Ангелов» № 18, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч.
Оферти се подават на адрес: град Свищов 5250, ул. «Петър Ангелов» № 18 до 16.00ч., офис
на СМДЛ”ГЕНТРИ” ООД до 2 октомври 2009 година включително- лично, чрез
упълномощен представител или с писмо с обратна разписка. Отварянето на офертите ще се
състои на 5 октомври 2009г. от 17 часа.
Тази обява е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност
за съдържанието на тази обява се носи от СМДЛ ”ГЕНТРИ” ООД и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че тази обява отразява официалното становище на
Европейския съюз и Договарящия орган

