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Образец на информация за сключен договор по чл. 28, ал. З

По т.1 (22) от Заповед № Р - 79/30.03.201 1 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

На основание чл. 28, ал. З от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и
реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна
финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз,
Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 -
2013г." и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

«СУПЕРАБРАЗИВ» ЕООД
(наименование на бенефициента)

със седалище с.Крън 6140 и адрес на управление: ул."Работническа" № 2А,
тел.: 0431 64477, факс: 0431 64466, интернет адрес : \ууу\у.5ирегаЪга81уе.сот ,

лице за контакт във връзка с проведената процедура:
Денчо Тодоров Харизанов,

(трите имена на лицето за контакт)

на длъжност Ръководител на проект, тел.: 0431 64477,
в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 2ТММ-
02-22/18.02.2011, съм провел процедура за определяне на изпълнител - открит избор с
обект : ..Доставка, монтаж; и въвеждане в експлоатация на «Преса за студено пресоване
и миксер» в „Суперабразив"ЕООД- с. Крън 6140, по Договор за безвъзмездна финансова
помощ № 2ТММ-02-22/18.02.20Г

С Решение/Заповед № ВО161РОООЗ-2.1.03-047/12.10.2011 г. е определен за изпъл-
нител следния кандидат: Вг. РгнзсЬ 8опс1егта8сЬтеп СтЬН

Германия, 70736 Фелбах ,ул.Дизелщрасе" № 8,
(наименование и адрес на кандидата)

Бенефициент:

«Този документ е създаден^^Ь^и^^Ъ §&§/ст „Повишена конкурентоспособност и разширяване пазарните позиции на
«Суперабразив» ЕООД, с.Крън^чр&^№$естиции във високотехнологично оборудване ", който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма «Конкурентоспособност на българската икономика»" 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от „Суперабразив»ЕООД - с.Крън и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган»


