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С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови
оферти в открита процедура, с предмет: „Доставка на
хранителни продукти за нуждите на детските градини на
територията на Община Бургас по обособени позиции: № 1. Месо
и месни продукти, № 2. Мляко
Публикувано на: петък, 13 март 2020
Валидно до: сряда, 18 март 2020, 10:30

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП),
Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Доставка на хранителни продукти за
нуждите на детските градини на територията на Община Бургас по обособени позиции: № 1.
Месо и месни продукти, № 2. Мляко, млечни продукти и млека от растителен произход , № 3 Риба, № 4.
Плодове и зеленчуци, № 5. Консерви - плодови и зеленчукови и други хранителни продукти, № 6 Яйца и
пакетирани стоки, № 7. Хляб и хлебни изделия", с уникален номер в Регистъра по обществените
поръчки 00797-2019-0082,
Oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание,
което ще се състои на 18.03.2020г. от 14:00 часа в сградата на община Бургас, ул. "Александровска"
№ 26, етаж 1,зала 2.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или
техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувачаhttps://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/40977

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

Строителство, инвестиции и регионално развитие
Стратегическо развитие, международно сътрудничество и дигитализация
Финанси, бюджет и икономика
Образование
Култура

Превенции и младежки политики
Здравеопазване и социални дейности
Околна среда
Туризъм и спорт
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