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Република България
4000, Пловдив
бул. “Марица” № 26

РЕКТОР:   тел.:   ++ 359 32 643 005
факс: ++ 359 32 644 102
URL: www.uft-plovdiv.bg

Е-mail: гекtor_uft@uft-plovdiv.bg

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално
разви тие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. “

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Oперация 1.1: „Социална
инфраструктура” , BG161PO001/1.1-07/2009  „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна
инфраструктура на  висшите училища в градските агломерации ” - BG161PO001/1.1-07/2009/0008

ПРОЕКТ : “Енергийна ефективност, подобряване на достъпа за хора в неравностойно
положение в Университет по хранителни технологии – Пловдив и модернизация на
информационното обслужване”.

О Б Я В Л Е Н И Е

Относно: обявената с Решение № ОПРР-ИК-66/06.02.2012г. на Възложителя обществена
поръчка, чрез открита процедура, по реда на ЗОП, с предмет” Модернизация на информационното
обслужване”.

Университетът по хранителни технологии с решение № ОПРР-ИК-66/06.02.2012г. обяви
открита процедура по реда на ЗОП, същата е обявена в регистъра на АОП  и електронната страница
на в. „Държавен вестник” на 07.02.2012г., с предмет „Модернизация на информационното
обслужване”

Документацията за участие може да се закупува от желаещите в работното време на
университета от 08,00 до 12,00 и от 13,00 до 16,30 часа, в срок до 16,00 часа на 23.03.2012г. Цената
на документацията е 15,00 лева с включен ДДС. Огледи на место се правят в работното време на
университета.

Срокът за подаването на офертите е до 16,00 часа на 02.04.2012г.

"Този документ е създаден в рамките на проект  “Енергийна ефективност, подобряване
на достъпа за хора в неравностойно положение в Университет по хранителни технологии –
Пловдив и модернизация на информационното обслужване” - BG161PO001/1.1-07/2009/010

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
развитие* 2007-2013 г., сьфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ и при никакви обстоятелства не може
да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Договарящия орган."
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