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Изх. № ДЛ011058/28.11.2017 г. 
 
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.5 от ЗОП 

(съобщение за отваряне на ценовите предложения) 
 
Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за „ДОСТАВКА” с 
предмет „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ 
НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, чието изпълнение е разделено на следните обособени позиции: 
обособена позиция 1 - Доставка на месо и месни продукти, обособена позиция 2 - Доставка 
на пакетаж, варива, яйца, консерви и други хранителни продукти, обособена позиция 3 - 
Доставка на пресни плодове и зеленчуци, обособена позиция 4 - Доставка на мляко и млечни 
продукти, обособена позиция 5 - Доставка на хляб и хлебни изделия, която обществена 
поръчка е открита с решение на възложителя № 6 от 25.05.2017 г., вписано заедно с 
одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по 
обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2017-0005 и 
публикувано заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка и документация 
на интернет сайта на община Смолян – профил на купувача: 
http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1980     
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

С настоящото Ви уведомяваме, че на 01.12.2017 г. от 08:30 часа в заседателна зала № 
343, находяща се на третия етаж на административната сграда на Община Смолян, на адрес 
гр. Смолян, бул. България № 12, ще бъдат отворени пликовете с предлагана цена, 
представляващи неразделна част от офертите на участниците, в процедурата с горепосочения 
предмет. 
 Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители 
на средствата за масово осведомяване. 
 

Комисия в състав: 
Венера Аръчкова  /положен подпис/ 

 

Милена Хаджиева /положен подпис/ Мая Кисьова /положен подпис/ 

Добрина Германова /положен подпис/ Северина Паналова /положен подпис/ 

* Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл.42, ал.5 от Закона 
за обществените поръчки във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на личните данни. 
 


