ИНФОРМАЦИЯ
за извършени плащания през месец декември 2014 г., съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП по договори за обществени поръчки, сключени на
основание чл. 14, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Договор № ….
дата ……

РД-02-14-20
от 02.04.2014 г.

РД-02-14-20
от 02.04.2014 г.

Изпълнител

Кратко описание
предмета на договора

Стойност
на договора
лева с ДДС

Съгласно реда и
условията на
Наредба № 3 от
04.04.2005 г.
на МФ
Съгласно реда и
Извършване на пътнически обществен
условията на
„Янтра транспорт” АД превоз по утвърдени общинска и областна
Наредба № 3 от
транспортни схеми и заплащане на субсидии
04.04.2005 г.
на МФ
Извършване на пътнически обществен
„Янтра транспорт” АД превоз по утвърдени общинска и областна
транспортни схеми и заплащане на субсидии

Основание
за плащане
/чл. от
договора/

Фактура №
и дата

Дата на
плащане

Вид плащане
(авансово,
Стойност
междинно,
на
окончателно, плащането
периодично и лева с ДДС
др.)

чл. 9

0000000392
18.12.2014 г.
от 10.12.2014 г.

Периодично

1772,00

чл. 9

0000000498
18.12.2014 г.
от 12.12.2014 г.

Периодично

3869,00

Общо:
11 от 04.10.2012 г.

„Офис йес”ООД

Доставка на канцеларски материали и услуги

-

11 от 04.10.2012 г.

„Офис йес”ООД

Доставка на канцеларски материали и услуги

-

11 от 04.10.2012 г.

„Офис йес”ООД

Доставка на канцеларски материали и услуги

-

11 от 04.10.2012 г.

„Офис йес”ООД

Доставка на канцеларски материали и услуги

-

119 от 06.10.2010 г.
RNA-00013377818.03.2014-1200
RNA-00013377818.03.2014-1200
RNA-00013377818.03.2014-1200

„Телнет” ООД

Достъп до интернет

330,98 лева
месечно

БТК ЕАД

Електронни и съобщителни услуги

-

БТК ЕАД

Електронни и съобщителни услуги

-

БТК ЕАД

Електронни и съобщителни услуги

-

чл. 8.1
чл. 8.2
чл. 8.1
чл. 8.2
чл. 8.1
чл. 8.2
чл. 8.1
чл. 8.2

0000000330
от 21.11.2014 г.
0000000331
от 28.11.2014 г.
1100016940
от 05.12.2014 г.
1100017084
от 11.12.2014 г.
Общо:

5641,00
19.12.2014 г.

По фактура

135,18

19.12.2014 г.

По фактура

51,60

19.12.2014 г.

По фактура

379,00

19.12.2014 г.

По фактура

148,80
714,58

чл. 5

0000060197
19.12.2014 г.
от 02.12.2014 г.

Месечно

330,98

съгласно
договора
съгласно
договора
съгласно
договора

0016980400
19.12.2014 г.
от 08.12.2014 г.
0016980401
22.12.2014 г.
от 08.12.2014 г.
0016938193
23.12.2014 г.
от 01.12.2014 г.
Общо:

По фактура

136,43

По фактура

249,40

По фактура

458,45
844,28
1

РД-02-14-31
от 05.08.2011 г.

РД-02-14-05
от 07.02.2014 г.

РД-02-14-17
от 04.03.2014 г.
РД-02-14-54
от 08.12.2014 г.

Дестинация България”
Сервизно обслужване Автовишка
ЕООД

35 лв. без ДДС - чл. 2,4
месечно
и чл. 2.6

„Медик консулт” ООД Трудово-медицинско обслужване (ТМО)

0,90 лв. без ДДС
за р-к или 55,80
лв. без ДДС
месечно

чл. 6

1910,00
1230,80 лв. без
ДДС или
1476,96 лв. с
ДДС

„

„Божанов и сие”
ЕООД

Изготвяне на проекти на кадастрална карта

„Кад консулт” ЕООД Геодезическо заснемане

1300002561
23.12.2014 г.
от 20.12.2014 г.

Тримесечно

126,00

22.12.2014 г.

За месеците
октомври,
ноември и
декември
2014 г.

200,88

чл. 4

0000000024
22.12.2014 г.
от 17.12.2014 г.

Еднократно

1910,00

чл. 6

0000000804
29.12.2014 г.
от 23.12.2014 г.

Еднократно

1476,96

0000007922
от 16.12.2014 г.

2

