
BG-Кърджали 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка 

на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

 

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 

 

Номер на обявата 

92-00-1243 

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 

19.10.2017 г.  

 

Възложител 

Национален идентификационен No (ЕИК): 000235920 

BG425, Община Кърджали, бул.България 41, За: Златина Кузманова-ст.юрисконсулт 

сектор ОП, България 6600, Кърджали, Тел.: 036167 330, E-mail: 

zkuzmanova@kardjali.bg, Факс: 036162 968 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес (URL): www.kardjali.bg. 

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.kardjali.bg/?pid=5,34&pk_type=2. 

 

Обект на поръчката 

Доставки 

 

Обща прогнозна стойност на поръчката 

60000 лв. без ДДС 

 

Предмет на поръчката 

Дейностите, които трябва да извършва кандидата са следните: • приемане на заявки за 

хранителни продукти от детски заведения на територията на община Кърджали; • 

снабдяване на детските заведения с формуляри за първична отчетност на хранителните 

продукти: складови разписки, требвателни листи и месечни отчети; • организиране 
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доставката на хранителни продукти при спазване на новите изисквания на 

Наредба№6/10.08.2011г. на МЗ за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 

години в детските заведения и Наредба №9/16.09.2011г. на МЗХ за специфичните 

изисквания към безопасността и качеството на храните предлагани в детските заедения, 

минимум два пъти седмично за детските градини на територията на града - 11 на брой и 

два пъти месечно - извън града - 22 на брой, разпределени в девет кметства от 

доставчика, определен от Общината.Доставката на хляба за детските градини на 

територията на града и извън града следва да се извършва ежедневно; Заявките се 

изпълняват съобразно срока на годност на хранителните продукти; • снабдителят следи 

за количествата, качествата и срокът на годност на хранителните продукти; 

 

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 

55521200 

Описание:  

Услуги, свързани с доставка на храна  

 

Срок за получаване на офертите 

24/10/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм) 

 

Информация относно средства от Европейския съюз 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 

средства от европейските фондове и програми  
НЕ 

 

Друга информация 

 

Дата на изпращане на настоящата информация 

19/10/2017  (дд/мм/гггг) 
 


