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                                                           О Б Я В А ЗА  
          ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 
Проект № 2 (2i )- 3.3-8 „Prevention for safety on road traffic in trans border area” (Превенция 

по безопасност на движението в трансграничния регион) 
Дата на публикуване 20.10.2010г. 

Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 
Възложител: Сдружение „Врачански Регионален Институт по труда и социалната политика” 

 
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, 
Сдружение „Врачански регионален институт по труда и социалната политика”, със 
седалище в гр. Враца и адрес на управление: ул. „Поп Буйклийски”№ 12, ап.10,       
адрес за кореспонденция (ако е различен от адреса на управление): гр. Враца, ул. 
Васил Кънчов, № 78, ет.2, в сградата на Автогара, тел.: +35992/665162, факс: 
+35992/665162, Интернет адрес: vritsp@mail.bg, лице за контакт: Доля Ценова Иванова 
на длъжност Ръководител проект, тел.: +359887071898, в качеството си на 
бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № MIS – ETC Code 659 и 
договор – номер 60605/10.09.2010г. обявява процедура за определяне на изпълнител – 
Открит избор с обект : 
ЛОТ 1 Доставка на оборудване за кабинети по безопасност на движението: 

1. Автомобилен симулатор за обучение – 2 бр. 
2. Интерактивна система за обучение – 1 бр.; 

ЛОТ 2 Доставка на Оборудван автомобил за провеждане на обучение по безопасност 
на движението – 2 бр. 
  Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат 
да се получат на адрес: гр. Враца, ул. Васил Кънчов, № 78 ет.2, в сградата на 
Автогара всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00ч.   
 Оферти се подават на адрес: гр. Враца, ул. Васил Кънчов, № 78 ет.2, в 
сградата на Автогара всеки работен ден до 17.00ч. на 08.11.2010г. 
 
«Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – 
България 2007.2013, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от ВРИТСП и при никакви обстоятелства не може да се приема, че 
този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.» 

  

 

                                                                                                              


