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BG16RFOP002-3.001-0306-C01 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В КАМ - 919 ЕООД”, финансиран от 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от КАМ - 
919 ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган. 
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На вниманието на: 
Ивелина Пенева 
Главен директор  
ГД "Европейски фондове за 
конкурентоспособност", МИ 
Управляващ орган на Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност”  
2014-2020 

 
Дата: 25.04.2018 г. 
Номер и име на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  
BG16RFOP002-3.001-0306-C01, „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В КАМ - 919 ЕООД” 
Име на Бенефициента: КАМ - 919 ЕООД 
 
Относно: ПОКАНА КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА УО ЗА ПРИСЪСТВИЕ ПРИ ОЦЕНКА НА ОФЕРТИ НА 
04.05.2018 Г. И ЗА УЧАСТИЕ В ПЛАНИРАНО ПЪРВО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТА 
 

Уважаема г-жо ДИРЕКТОР, 

Уважаем екип на УО, 

С настоящото писмо и в качеството си на представляващ бенефициента КАМ - 919 ЕООД 
по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0306-C01, Ви уведомяваме, че 
провеждаме процедура за избор на изпълнител с публична покана и предмет „ДОСТАВКА, 
МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ”, съгласно изискванията на 
ЗУСЕСИФ. 

Отварянето на офертите ще се състои от 04.05.2018 г. от 10.00 часа в производствената 
база на КАМ – 919 ЕООД с адрес България, Гр. Пловдив 4016, ул. Коматевско шосе № 314, като с 
настоящето писмо отправяме покана към УО за присъствие на отварянето на офертите. 

На същия ден, 04.05.2018 г. от 13.00 часа ще се проведе и първото информационно 
събитие по проекта, на което ще бъдат поканени ОИЦ Пловдив, регионални и национални медии 
и други заинтересовани страни, като с настоящото писмо отправяме покана и към УО за 
присъствие. 

За потвърждение и допълнителна информация, моля да се свържете с Ръководителя на 
проекта – г-жа Дарина Делчева, на тел.: +359 887 625 846, или на имейл: d.delcheva@kam919.com. 

 

С уважение, 
___________________ 
Крум Мандуров 
Управител, КАМ - 919 ЕООД 
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