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Съдържание на документ

BG-София
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност
по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата
№РПД19-ДИ05-211
Дата на публикуване на обявата на профила на купувача
26.06.2019 г.
Възложител
Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270530
BG411, Столична община - район Подуяне, гр. София, ул. Плакалница № 51, За: Ружа
Асенова, България 1517, София, Тел.: 02 8146162, E-mail: raion@poduiane.info, Факс: 02
8471871
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www. poduiane.info.
Адрес на профила на купувача (URL): http://www.poduiane.info/zop-profil-na-kupuvach.
Обект на поръчката
Доставки
Обща прогнозна стойност на поръчката
69999 лв. без ДДС
Предмет на поръчката
Предметът на обществената поръчка включва доставка на хранителни продукти в две
детски ясли. При изпълнение на поръчката следва да се извърши: периодична доставка на
хранителни продукти по заявка с посочен асортимент, дата и час на доставката. Заявката се
подава от директора на съответната детска ясла до изпълнителя и се изпълнява от него на
следните административни адреси, намиращи се в гр. София - територията на СО – район
„Подуяне”: 1. Детска ясла № 63, ж.к. „Суха река”, ул. „Иван Шонев” № 8; 2. Детска ясла
№58 ж.к. „Хаджи Димитър” , ул. „Баба Вида” №18.
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
15100000, 15200000, 15300000, 15500000, 15600000, 15800000
Описание:
Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Различни хранителни продукти
Срок за получаване на офертите
www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9089663&PHPSESSID=f2582f194490b2e09214ff00e86eaf52&tab=&act=&header=&header=print
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08/07/2019 , 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 и час на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворени на 09/07/2019 г., в 10:00 ч.
Място на отваряне на офертите: гр. София, ул. Плакалница № 51, зала 321. Пълните
изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката са посочени в обявата и
приложенията към нея.
Дата на изпращане на настоящата информация
26/06/2019 (дд/мм/гггг)

www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9089663&PHPSESSID=f2582f194490b2e09214ff00e86eaf52&tab=&act=&header=&header=print
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