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Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с
предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от
изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за
средно напрежение с пълно администриране на информационния
поток с ЕСО и поеман
Публикувано на: петък, 03 май 2019
Валидно до: понеделник, 03 юни 2019, 17:15

ОБЩИНА БУРГАС
Дирекция
"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"
ДОКУМЕНТАЦИЯ
за обществена поръчка, с предмет:
"Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна
балансираща група, за средно напрежение с пълно администриране на информационния поток
с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти, собственост на Община Бургас"
гр. Бургас, 2019 г.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 03.06.2019 г. на адреса на
Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.
Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 04.06.2019 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Бургас, от
комисия, назначена от възложителя.
На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масова информация.
Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя
Община Бургас
8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:
По юридическата част: Иванка Баева - юрисконсулт в дирекция "Обществени поръчки", при Община
Бургас - 056 / 907 276.
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По техническата част: Женя Димитрова - гл. експерт в "ЕЛ" при Община Бургас, тел: 056 /
907-257

8000 Бургас, ул.
"Александровска" 26
Единен номер за сигнали: *5656
Горещи телефони:
056 841 560; 0885 009670; 056 843 891;
Можете да натиснете върху номера за безплатно обаждане факс: 056 841314
e-mail: obshtina@burgas.bg

Строителство, инвестиции и регионално развитие
Европейски политики и програми
Бюджет, финанси и икономика
Образование и младежки дейности
Култура

Социални дейности и трудова заетост
Здравеопазване
Околна среда
СПОРТ И ПРЕВЕНЦИИ

Всички права запазени! ©2008-2019
Община Бургас ©2008-2019 | Условия за използване | Защита на личните данни
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