
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 

92-00-314 

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 

08.03.2017 г.  

 

Възложител 

Национален идентификационен No (ЕИК): 000235920 

BG425, Община Кърджали, бул.България 41, За: Златина Кузманова-мл.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): http://www.kardjali.bg/?pid=5,34&pk_type=2. 

 

Обект на поръчката 

Доставки 

 

Обща прогнозна стойност на поръчката 

26571.66 лв. без ДДС 

 

Предмет на поръчката 

Предмет на поръчката: „Изпълнение на дейности по доставка на хляб и основни 

хранителни продукти в малките селища на община Кърджали, по обособени позиции“ 

Кратко описание: При изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка, 

превозвачът има следните задължения: 1. да организира проверките на техническото 
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състояние на автомобилите преди излизането от гаража; 2. да осигурява доставката 2 

пъти седмично на хляб и основни хранителни продукти в населените места съгласно 

съответната особена позиция. Дейностите по транспортиране на хранителните 

продукти следва да отговарят на всички действащи нормативни изисквания, 

регламентиращи транспорта и търговията с хранителни продукти, както и на БДС или 

еквивалентни национални/европейски стандарти, изисквания за безопасност и качество, 

съгласно европейското и национално законодателства и изискванията на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. При 

осъществяване на дейностите предмет на настоящата обществена поръчка се изготвят 

ежемесечно справки по обособени позиции и населени места, за фактическото им 

изпълнение. 

 

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 

15811100 

Описание:  

Хляб  

 

Срок за получаване на офертите 

13/03/2017 , 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 

Офертите ще бъдат отворени на 14.03.2017г., на трети етаж в сградта на общинска 

администрация гр.Кърджаи, стая 303, от 10:00часа 

 

Дата на изпращане на настоящата информация 

08/03/2017  (дд/мм/гггг) 
 


