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СЪОБЩЕНИЕ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

По чл. 27 ал. 2 от ЗОП и §1, т. 28А от ДР на ЗОП

 

 

             Община Белене, гр. Белене, област Плевен, ул. „България” №35, обявява, че на 27.02.2015г. е публикувала в Регистъра
на  обществени  поръчки  обявление  за  поръчка  за  доставки  по  чл.  14,  ал.  1,  т.  2 от  ЗОП,  с  уникален  номер  на  поръчката
00661-2015-0003,  с  предмет:  “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” .

 

 

Офертите за участие в процедурата могат да се подават до 17:00 часа на 08.04.2015 г. на адрес гр. Белене, ул. „България” №35,
етаж последен, стая №22.

 

 

 

 

 

С уважение,

 

 

 

МОМЧИЛ СПАСОВ                                    електронен подпис*                        

Кмет на община Белене                                /съдържа се в този документ/

 

 

*Заб.: Това електронно съобщение е подписано с валидния електронен подпис на Кмета на община Белене. Цифровия идентификатор за
наличие на електронен подпис се влага в настоящото съобщение като прикачен файл във вид "smime.p7s". /съгласно чл.10 от Наредбата за
електронни административни услуги във връзка с чл.22 от Закона за електронното управление/

 

Възложителят не изисква и няма да заплаща за публкуване на изпратеното съобщение, тъй като това не се изисква от закона (ЗОП);
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СЪОБЩЕНИЕ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ 
По чл. 27 ал. 2 от ЗОП и §1, т. 28А от ДР на ЗОП 

 
 
     Община Белене, гр. Белене, област Плевен, ул. „България” №35, обявява, че на 
27.02.2015г. е публикувала в Регистъра на обществени поръчки обявление за поръчка за 
доставки по чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП, с уникален номер на поръчката 00661-2015-0003, с 
предмет: “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” . 

 
 

Офертите за участие в процедурата могат да се подават до 17:00 часа на 08.04.2015 г. на 
адрес гр. Белене, ул. „България” №35, етаж последен, стая №22. 

 
 
 
 
 

 
С уважение, 
 

 
 

МОМЧИЛ СПАСОВ    електронен подпис    
Кмет на община Белене    /съдържа се в този документ/ 
 
 


