
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от АВКО АД и при никакви обстоятелства не може да се 

приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 
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Инвестираме във вашето бъдеще 
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Р Е Ш Е Н И Е / ЗАПОВЕД  № 26 / Дата: 10.07.2014 г.  

 

На основание Чл. 7 и Чл. 8 ал. 2 от ПМС № 118 от 20 май 2014 година. и във връзка с изпълнение на  

Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG161PO003-1.1.07- 0026 - C0001 с 

наименование „Иновационни решения за индустриални уплътнения от ПТФЕ ” ОП Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013, Бенефициент: АВКО АД 

 

Откривам процедура за избор на изпълнител с Публична покана при следните условия:  

 

1. Предмет на процедурата:  

 

Избор на изпълнител за Консултантски услуги маркетингови проучвания и 

разработване на маркетингова стратегия за реализация на внедряваните в 

производство иновативен продукт/процес.   
   

 

2. Вид на процедурата: Избор с публична покана по реда на ПМС № 118 от 20 май 2014 г. 

 

3. Критерий за оценка на офертите : „най-ниска цена” 
 

4. Одобрявам изготвената документация  по процедурата 
 

5. При приемане на офертите отговорното лице е длъжно да положи подписа си и да отбележи 

върху плика и във входящ регистър следните данни: поредния номер, датата и часа на 

получаването, за което на приносителя се издава документ. Оферти, които са представени след 

изтичане на крайния срок или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик не се приемат и се 

връщат незабавно на кандидатите, като това обстоятелство се отбелязва във входящия регистър. 

 

6. Определям  краен срок за приемане на офертите до: Дата 21.Юли.2014 г.  Час: 16.30 часа 
 

7. Процедурата  по отваряне на офертите да се проведе  в 09.00 часа на 22. Юли. 2014 г.  

в гр. Русе, ул. Св. Димитър Басарбовски 12, АВКО АД 

 

 

Управител :___________________  

Владимир Колев 

http://www.opcompetitiveness.bg/

