BG 051РО001-5.1.01
„Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на
социални предприятия – пилотна фаза”
Бенефициент: Сдружение „ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ И КРАТКА ТЕРАПИЯ “РЕШЕНИЯ”
Проект: „Създаване на Модел за Активиране на Работния потенциал чрез
Трудови умения на лица с хронични психични заболявания
в гр.Русе – Проект „СМАРТ”
Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG 051РО001-5.1.01-0071-C0001

ЗАПОВЕД
№ 7 / 22.01.2010 г.
Подписаният д-р Пламен Асенов Панайотов, в качеството си на Председател на
Управителния съвет на Сдружение Център за консултиране и кратка терапия
„Център Решения” със седалище: Русе и адрес на управление: ул.”Плиска” № 124,
ет.14, ап.53 /Бенефициент/,по процедура за избор на доставчик по договор с предмет:
„Доставка на Шевни машини - Прав бод – 10 броя; Оверлог машини – Петконечни – 2
броя; Електрическа ножица - Професионален тип, за право и криво кроене – 2 броя за
дейността на Център „Решения” по Проект BG051PO001-5.1.01 - „Социално
предприемачество – Популяризиране и подкрепа на социални предприятия Пилотна фаза”
- Създаване на Модел за Активиране на Работния потенциал чрез Трудови умения на лица
с хронични психични заболявания в гр. Русе – Проект „СМАРТ”,
Въз основа на приетите решения от заседание на Управителния съвет на
Сдружение Център за консултиране и кратка терапия „Център Решения”,
І. Удължавам срока за събиране на оферти до 27.01.2010 г. 14.00 часа;
ІІ. Удължавам срока за работа на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на
предложенията в процедурата, като определям общ срок за работата й до 03.02.2010 г.
включително;
ІІІ. Задължавам на Председателя на комисията – Валери Василев - да свика същата
на заседание при постъпване на трета оферта
ІV. Възлагам на Гьонюл Осман Хайредин – координатор по проекта, да събира
офертите в срока по точка първа от тази заповед, които да предостави на комисията за
разглеждане и оценка.
V. Комисията да представи протокол за работата си, който да включва описание на
представените оферти, констатации по проверка на документите и допускане на
кандидатите, класиране и мотивирано предложение за избор на изпълнител.
Заповедта да се доведе до знанието на членовете на комисията, за сведение и
изпълнение. Въз основа на заповедта да бъде изпратена покана за депозиране на оферти;
техническо предложение – образец и финансово предложение – образец.

Председател на УС:
/ Д-р Пл. Панайотов/

