РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ
за
обществената поръчка: “Разработване на наръчник за знака SILCNET“ /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 7124 1000/
по проект с референтен номер BSB 570 “Местната култура по пътя на коприната“, акроним SILC, финансиран по Съвместна
оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ и
съфинансиран от Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България, обявена от Икономически
университет - Варна с ред за възлагане - събиране на оферти с обява изх. № РД-21-24/17.01,2020г.
(краен срок за получаване на оферти 27.01.2020 г., 16:30 часа)
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ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9 0 0 1 :2 015
9002 Варна » бул. "Княз Борис 1" 77 • Телефон 052 643 360 • Телефакс 052 643 365 • www.ue-varna.bg

ЗАПОВЕД
РД-О6-248/ОЗ.О2.2О20Г.
на основание чл. 97, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с провеждане на
обществена поръчка с ред за възлагане чл.20, ал.З, т.2 и глава двадесет и
шеста от ЗОП - събиране на оферти с обява № РД-21-24/17.01.2020г. с
предмет "Разработване на наръчник за знака SILCNET“ /код, съгласно
общия терминологичен речник /CPV/: 7124 1000/ по проект с референтен
номер В SB 570 “Местната култура по пътя на коприната“, акроним SILC,
финансиран по Съвместна оперативна програма за трансгранично
сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски
басейн 2014-2020“ и съфинансиран от Министерство на регионалното
развитие и благоустройството на Република България, открита с
публикуването й в профила на купувача на 17.01.2020г.,

НАЗНАЧАВАМ
комисия в състав:
1.
Владимир Новаков - председател - експерт „Обществени
поръчки”;
2.
гл. ас д-р Красимира Янчева - член - катедра "Икономика и
организация на туризма", експерт от екипа за организация, управление и
изпълнение на проект В SB - 570 SILC "Местната култура по пътя на
коприната";
3.
гл. ас д-р Тодор Дянков - член - катедра "Икономика и
организация на туризма", експерт от екипа за организация, управление и
изпълнение на проект В SB - 570 SILC "Местната култура по пътя на
коприната",
която:
1.
на 03 февруари 2020г. от 13:30ч. в Конферентна зала 320 в Учебен
блок - 1 на Икономически университет - Варна адрес: гр. Варна, бул. „Княз
Борис I” № 77 да разгледа и оцени входираните офертите по реда на
тяхното постъпване и да класира участниците в поръчката;

2.
в срок до 07 февруари 2020г. да състави протокол за разгледаните и
оценени входирани оферти по реда на тяхното постъпване и да класира
участниците в поръчката, който да бъде представен на Възложителя за
утвърждаване.
До приключване работата на комисията документите, свързани с
обществената поръчка да се съхраняват в кабинет 67, сектор „Обществени
поръчки“.
Препис от заповедта да се връчи на членовете на комисията за сведение
и изпълнение.

