ИНФОРМАЦИЯ
ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
по проект:
BG16RFOP002-2.001-0098-C01

Във връзка с Решение № 092 - П - 02/13.09.2016 г. за определяне на изпълнител по
проведена процедура „Публична покана” с предмет: „Закупуване на технологично
оборудване за обновяване и разширение на производствения процес в „ПЛАСТФОРМ” ООД
по обособени позиции:
обособена позиция 1: Инсталация за производство на двуцветни капачки за хранителновкусовата промишленост - 1 брой
обособена позиция 2: Раздувна машина до 5 литра - 1 брой
обособена позиция 3: Раздувна машина до 2 литра - 1 брой”.
по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0098-C01
на 21.09.2016 г. е подписан Договор № BG16RFOP002-2.001-00098-C01 /Su-01
с „ЮЕНГ БГ” ООД, със седалище и адрес на управление: с. Калековец 4147, област
Пловдив, община Марица, ул. Христо Смирненски №24, ЕИК 115839272., представлявано от
Мариана Георгиева Щерева, в качеството й на Управител за изпълнение на следните доставки
по проекта:
1. по обособена позиция 1: Инсталация за производство на двуцветни капачки за
хранително-вкусовата промишленост Шприцмашина Battenfeld/HM 110/210 H /
130 V Unilog B6P/Wittmann Battenfeld GmbH, Austria - 1 брой
2. по обособена позиция 2: Раздувна машина до 5 литра KAI-MEI/PBS-605S-PE/
KAI MEI PLASTIC MACHINERY CO., LTD. TAIWAN - 1 брой
3. по обособена позиция 3: Раздувна машина до 2 литра KAI-MEI/PBS-605D-PE/
KAI MEI PLASTIC MACHINERY CO., LTD. TAIWAN - 1 брой
Бенефициент: „ПЛАСТФОРМ” ООД
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