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СПИСЪК НА ВЪЗЛОЖЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
Име на доставчик

Стойност на
договора
2416,67 лв.
(словом: две
хиляди
четиристотин и
шестнадесет
лева и 0,67
стотинки) без
ДДС, или
2 900,00 лв.
(словом: две
хиляди и
деветстотин
лева) с ДДС

Начин на
възлагане
Директно
възлагане

8 014,50 лв.
(словом: осем
хиляди и
четиринадесет
лева и 50
стотинки)
Забележка:
Дружеството
не е
регистрирано по
ЗДДС, към
общата сума не
се начислява
ДДС

Директно
възлагане

Предоставяне на преводачески услуги
за устен и писмен превод при
изпълнение на дейностите в рамките
на проект 16.5.2.010 „Cross-border
advanced training programme for Giurgiu
county and Ruse district administration”
(„Програма за трансгранично обучение
между окръжен съвет Гюргево и
областна
администрация
Русе"),
финансиран по Програма „INTERREG
VA Румъния – България 2014-2020 г.”
чрез Европейския фонд за регионално
развитие”.

„ЕВРОПРОЕКТИ 8 946,00 лв.
(словом: осем
– РУСЕ” ЕООД
хиляди и
деветстотин и
четиридесет и
шест лв.) без
ДДС, или
10 735,20 лв.
(словом: десет
хиляди и
седемстотин и
тридесет и пет
лв. 20 ст.) с ДДС

Директно
възлагане

„Извършване
на
дейности
за
информация и публичност и услуги за
предпечат и печат при изпълнение на
дейностите в рамките на проект
16.5.2.010
„Cross-border
advanced
training programme for Giurgiu county
and Ruse district administration”
(„Програма за трансгранично обучение
между окръжен съвет Гюргево и
областна
администрация
Русе"),
финансиран по Програма „INTERREG
VA Румъния – България 2014-2020 г.”
чрез Европейския фонд за регионално
развитие”.

„СИП – 2000“
ООД,

„ЛИТЕРА“ ООД,

Предмет на договора
„Предоставяне
на
преводачески
услуги за устен и писмен превод при
изпълнение на дейностите в рамките
на проект 16.5.2.010 „Cross-border
advanced training programme for Giurgiu
county and Ruse district administration”
(„Програма за трансгранично обучение
между окръжен съвет Гюргево и
областна
администрация
Русе"),
финансиран по Програма „INTERREG
VA Румъния – България 2014-2020 г.”
чрез Европейския фонд за регионално
развитие”.

www.interregrobg.eu
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Обособена
позиция 1:
АПИАРИЯ
ТРЕЙД ЕООД,

Обособена
позиция 1:
35 404.14 лв.
(тридесет
и
пет
хиляди
четиристотин и
четири лева и 17
ст.) без ДДС
или
42 484,97
(четиридесет и
две хиляди
четиристотин
осемдесет и
четири лева и
97 ст) лева с
ДДС.

Доставка на техника и оборудване по
проект, финансиран по програма за
Чрез ОБЯВА
трансгранично
сътрудничество
съгласно
„Interreg VA Румъния  България
праговете на чл. 2014  2020”, по обособени позиции“,
20, ал. 3 от ЗОП както следва:
Обособена позиция 1 – Доставка на
компютърно и офис оборудване
Обособена позиция 2 – Доставка и
монтаж на климатици

Обособена
позиция 2:
АПИАРИЯ
ТРЕЙД ЕООД,

Обособена
позиция 2:
1 750,00 лв.
(хиляда
седемстотин и
петдесет лева и
00 ст.) без ДДС
или
2 100,00
(две
хиляди и сто
лева и 00 ст)
лева с ДДС.

Обособена
позиция 1:
ЕВРОПРОЕКТИ
- РУСЕ ЕООД

Обособена
позиция 1: 10
121,27 (десет
хиляди сто
двадасет и
седем лева и 27
ст.) лева без
ДДС и 12 145,52
(давадесет
хиляди сто
четиридесет и
пет лева и 52
ст.) лева с ДДС Пряко
договаряне във
връзка с чл.
182, ал. 1, т. 5

„Предоставяне
на
услуги
по
Приложение № 2 към ЗОП във връзка
с
организиране,
провеждане,
логистично
обезпечаване,
включително и хотелско настаняване,
на мероприятия за нуждите на
община
Ценово
по
проект,
финансиран
по
програма
за
трансгранично
сътрудничество
INTERREG VA Румъния  България
2014  2020, по обособени позиции“,
както следва:
Обособена
позиция
1
–
Организиране
и
провеждане
на
мероприятия по проект, финансиран по
програма
за
трансгранично
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Обособена
позиция 2:
„АСПРО МГ"
ЕООД

Обособена
позиция 2:
61 470,67
(шестдесет и
една хиляди
четиристотин и
седемдесет лева
и 67 ст.) лева
без ДДС и
73 764,80
(седемдесет и
три хиляди
седемстотин
шестдесет и
четири лева и 80
ст.) лева с ДДС

от ЗОП.

сътрудничество
INTERREG
VA
Румъния  България 2014  2020.
Обособена позиция 2 - Логистично
обезпечаване, включително и хотелско
настаняване във връзка с мероприятия
по проект, финансиран по програма за
трансгранично
сътрудничество
INTERREG VA Румъния  България
2014  2020.

ОБЕДИНЕНИЕ
„ЧИСТА
ЕНЕРГИЯ“

134 500,00 (сто
тридесет и
четири хиляди и
петстотин лева
и 00 ст.) лева
без ДДС и
161 400,00 (сто
шестдесет и
една хиляди и
четиристотин
лева и 00 ст.)
лева с ДДС

Обществена
поръчка по чл.
20, ал. 2, т.2 от
ЗОП –
Публично
състезание

Разработване на 1 наръчник за
обучение и 1 обща стратегия за
интегрирана устойчива енергийна
ефективност, финансиран по
програма за трансгранично
сътрудничество INTERREG VA
Румъния  България 2014  2020,
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