
 

 
 
 

 
 

 

 

ДО 

 

БТА 

ГР.София 1124 

Бул.”Цариградско шосе”№49 

e-mail: zop@bta.bg 

 

ТВ7 

гр.София, 1407, 

 бул. Дж. Баучер № 100 

Телефон: 816 27 40  

E-mail: office@tv7.bg 
 

 

Радио Добруджа  

Адрес: Добрич 9300 ул. Максим Горки 1  

Телефон: 058/601-601  

E-mail: radiodobrudja@dobrich.net 
 

 

Btv Radio 

гр. София, бул. Черни връх 47 

Телефон: 02/ 965 78 88 

E-mail: profm@profm.bg 
 

 

ВЕСТНИК ТЕЛЕГРАФ 

гр.София 1784 

бул. Цариградско шосе 113А 

тел.: 02/ 9752464, 9602230, 9602209, 9602214, 9752414 

факс.: 02/ 9602213 

е-поща: telegraph@zone168.com; reklama@monitor.bg 
 

 

ВЕСТНИК ЧЕРНО МОРЕ 
гр.Варна 9000 

ул. Студентска 1, ТУ - нов корпус 

тел.: 052/ 306000  

факс.: 052/ 307000 е-поща: media@chernomore.bg 

 

 

ВЕСТНИК СТРОИТЕЛСТВО ГРАДЪТ 

гр.София 1000 

ул. Иван Вазов 9, ет. 4 

тел.: 02/ 9376447,  

факс.:  02/9588558 

е-поща: grad@aci.bg ; reklama@aci.bg  
 

                       О Б Щ И Н А     А Л Ф А Т А Р,            О Б Л А С Т    С И Л И С Т Р А 
 

              7570 гр. Алфатар,  ул.”Йордан Петров”№6 
                                           факс: /086/ 811646 , тел.:  /086/811610; 811611; 811612 e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg  
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СЪОБЩЕНИЕ 

по  

чл. 101 б, ал. 3 от ЗОП  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящето и на основание чл. 101 б, ал. 3 от ЗОП, Ви съобщавам, че на 17.12.2015 г. Община Алфатар, 

област Силистра  публикува в портала на обществените поръчки ID № 9049098  и на интернет страницата си 

http://alfatar.egov.bg  публична покана,  

 

1. Обект на поръчката – доставка 

2. Предмет -Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Дом за стари хора"Щастлива старост"  гр.Алфатар  

и  ЦДГ”Щастливо детство” гр. Алфатар за календарната 2016 г. по обособени позиции”: 

А.)Дом за стари хора"Щастлива старост"  гр. Алфатар   
№ 1 „Хляб и хлебни продукти”;     № 2 „Месо и месни продукти, риба и яйца”; № 3 „Мляко и млечни 

продукти”; № 4 „Пресни и консервирани плодове и зеленчуци”;- № 5 „Пакетирани хранителни продукти” и № 6 

Доставка на хранителни продукти включени в списъка по чл.30 от ЗИХУ 

    Б.)ЦДГ”Щастливо детство” гр. Алфатар:  

№ 1 „  Месо и месни продукти, риба, яйца;№ 2  Варива”; № 3 „Пресни зеленчуци и плодове ”;  № 4 „Мляко и 

млечни продукти  ”; № 5 „  Хляб и хлебни изделия”; № 6 „  Други хранителни продукти”; № 7 „  Топли и 

студени напитки”; № 8 „ Подправки  ”и № 9 Доставка на хранителни продукти включени в списъка по чл.30 от 

ЗИХУ( Закона за интеграция на хората с увреждания ); 

На основание чл.16г, ал.2  и ал.5,т.1 от ЗОП , обособените позиции № А-6 и Б-9 „Доставка на хранителни продукти 

включени в списъка по чл.30 от ЗИХУ”, от настоящата обществена поръчка е  предназначена за изпълнение  и е 

запазена за   участие само от/на  специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания,  

3. Правно основание за провеждане на поръчката –чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП по реда чл.101»а», ал.2 от ЗОП 

(Обн. ДВ. бр.28/2004г., изм. ДВ. бр.79/ 2015г.)  ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

4. Обем на обществената поръчка. Хранителните продукти, са изчерпателно изброени в приложената таблица  

т.8 „Технически спецификации“.представени в сайта на Община Алфатар,  профил на купувача   

http://alfatar.egov.bg 

5. Общата стойност на обществената поръчка.. до  56672.00 лева без вкл. ДДС.  

6. Място и срок за изпълнение на поръчката: е  от 01.01.2016   до 31.12.2016 г. 

7.  Критерий за оценка на офертите по обособени позиции- „Най-ниска цена“, 

        8.Място и срок за подаване на предложенията до 10:00 часа на  30.12.2015г. в деловодството на община 

Алфатар, гр.Алфатар,  ул.”Йордан Петров” № 6, ет.2 ,ст.2 

9.Дата на разглеждане на предложенията –  от 10:00 часа на   30.12.2015г.  в  залата на общинския съвет –

Алфатар, гр.Алфатар на горе посочения адрес. 

 

Цялостна информация за обществената поръчка може да се намери на  интернет страницата http://alfatar.egov.bg;  

Допълнителна информация: - тел. 086/811 610 ; факс: 086/ 811 646 

                                                                             

                                                                      КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР   

                                                                                                                        ЯНКА ГОСПОДИНОВА 

 


