
BG-Мартен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на 

стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Възложител

Обект на поръчката

Обща прогнозна стойност на поръчката

Предмет на поръчката

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата
003

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача
18.09.2019 г. 

Национален идентификационен No (ЕИК): 000524234
BG323, ДГ Райна Княгиня, ул. България №69, За: Цветомира Йорданова - 

Директор; Станислава Бонева - Главен счетоводител, България 7058, Мартен, 

Тел.: 0878 970065, E-mail: odz_marten@abv.bg, Факс: 0878 970065

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dg.marten-bg.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dg.marten-

bg.eu/105510881086109410771076109110881072-10871086-104710541055-

2019.html.

Доставки

61946 лв. без ДДС

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Райна Княгиня", гр. 
Мартен, по следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Месо н месни 
продукти Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти Обособена позиция 
№3: Масла и мазнини Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти Обособена 
позиция №5: Яйца Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена 
основа Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива Обособена 
позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях Обособена позиция №9: 
Други хранителни продукти

15000000



Срок за получаване на офертите

Информация относно средства от Европейския съюз

Друга информация

Дата на изпращане на настоящата информация

Описание:
Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти 

03/10/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а 
със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Съгласно разпоредбите на чл. 188, ал.2 от ЗОП - Възложителя удължава срока за 
получаване на оферти с най - малко три дни, когато в първоначално определения 
срок са получени по - малко от три оферти. В определения срок-30.09.2019г. 
16:30 часа, няма получени минимум три оферти за позиция и това попада в 
хипотезата на визирания член от закона. Определя се нова дата и час на отваряне 
на офертите: 04.10.2019г. в 12:30 часа. Място на отваряне на офертите: сградата 
на ДГ "Райна Княгиня", гр. Мартен, yn. България №69. Отварянето на офертите е 
публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени 
представители.

30/09/2019  (дд/мм/гггг)


