
Община Белене <obshtinabl@gmail.com>

ROP Publication Notification

e-rop@aop.bg <e-rop@aop.bg> 27 февруари 2015 г., 13:05
До: obshtinabl@gmail.com
Як: e-rop@aop.bg

 

До Момчил Спасов
Партида: 661
Адрес:
Електронен адрес: obshtinabl@gmail.com

Относно: Потвърждение за вписване на електронно подписани документи в Регистъра на обществените поръчки;

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че в Регистъра на обществените поръчки са вписани следните документи, подписани цифрово от Вас:

№
Изходящ

номер и дата
на документа:

Вид на
документа:

Предмет на поръчката:
Входящ номер и дата на

АОП:
Дата на

публикуване:

Уникален
идентификационен
номер на документа:

1
15-00/38
/27.02.2015 г. 

Решение

Доставка на хранителни стоки, плодове и зеленчуци за
нуждите на училища, детските заведения, детска
млечна кухня и домашен социален патронаж на
територията на град Белене по две обособени позиции.
Обособена позиция №1 включва следните групи храни: -
МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА, ЯЙЦА; - МЛЯКО И
МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ; - ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ;
-ПАКЕТИРАНИ БОБЕНИ И ЗЪРНЕНИ ХРАНИ,
ПЛОДОВИ НЕКТАРИ И ДОМАТЕНО ПЮРЕ; Обособена
позиция №2 включва следните групи храни: -
ПРЕРАБОТЕНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

Е-31-00-011415/27.02.2015 г. 27.02.2015 г. 651423

Забележка: В случаите, когато по процедурата има предишни вписвания, моля проверявайте коректността на посочения уникален номер на поръчката.

 

С уважение:
Дирекция “Регистър и мониторинг на обществените поръчки”
Агенция по обществени поръчки
www.aop.bg

Gmail - ROP Publication Notification https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=3d38b51bd6&view=pt&se...

1 от 1 27.2.2015 г. 13:31 ч.



Община Белене <obshtinabl@gmail.com>

ROP Publication Notification

e-rop@aop.bg <e-rop@aop.bg> 27 февруари 2015 г., 13:00
До: obshtinabl@gmail.com
Як: e-rop@aop.bg

 

До Момчил Спасов
Партида: 661
Адрес:
Електронен адрес: obshtinabl@gmail.com

Относно: Потвърждение за вписване на електронно подписани документи в Регистъра на обществените поръчки;

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че в Регистъра на обществените поръчки са вписани следните документи, подписани цифрово от Вас:

№
Изходящ

номер и дата
на документа:

Вид на
документа:

Предмет на поръчката:
Входящ номер и дата на

АОП:
Дата на

публикуване:

Уникален
идентификационен

номер на
документа:

1
15-00/39
/27.02.2015 г. 

Обявление
за поръчка
(Директива
2004/18/ЕО)

Видът на настоящата процедура е "открита" по чл.14 ал.1
т.2 от ЗОП. Обект на настоящат а обществена поръчка е
„ДОСТАВКА” по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП.
Предмет на настоящата обществена поръчка е
определяне на изпълнител/-и за извършване на доставки
на хранителни стоки, плодове и зеленчуци за нуждите на
училища, детските заведения, детска млечна кухня и
домашен социален патронаж на територията на град
Белене по две обособени позиции за период от 24
месеца от сключване на договора за обществена
поръчка. Участниците могат да подадат оферта за една
или всички обособени позиции. На основание чл.16г от
ЗОП обособена позиция № 2 е предназначена за
изпълнение от специализирани предприятия или
кооперации на хора с увреждания вписани в регистъра
поддържан от Агенцията за хората с увреждания
(http://ahu.mlsp.government.bg/portal/se/), или в
еквивалентен регистър на държава - членка на
Европейския съюз, или от обединения в което всеки един
от съдружниците е такова лице.

Е-31-00-011416/27.02.2015 г. 27.02.2015 г. 651424

Забележка: В случаите, когато по процедурата има предишни вписвания, моля проверявайте коректността на посочения уникален номер на поръчката.

 

С уважение:
Дирекция “Регистър и мониторинг на обществените поръчки”
Агенция по обществени поръчки
www.aop.bg

Gmail - ROP Publication Notification https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=3d38b51bd6&view=pt&se...

1 от 1 27.2.2015 г. 13:33 ч.


