„ДОСТАВКА
НА
ЛИЧНИ
ПРЕДПАЗНИ
СРЕДСТВА,
СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО И
КОЛЕКТИВНИ
СРЕДСТВА
ЗА
ЗАЩИТА, по проект BG 051PO0012.3.03-0670
Подобряване
на
условията на труд в Проучване и
добив на нефт и газ АД, във
връзка с Договор № ESF-2303-0101008/ 25.06.2013 г., финансиран
по
Оперативна
програма
„Развитие на човешките ресурси”
по
обособени
позиции
публикувано
обявление
в
Регистъра на обществени поръчки
на Агенцията за обществени
поръчки № 01123-2014-0001 от
17.03.2014 г.:
обособена
позиция
№
1: 1/ ИНФОРМАЦИЯ по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от
„Доставка на специално работно ЗОП по ДОГОВОР № BG 051РO001-2.3.030670-10 за доставка на специално работно
облекло”
облекло,
сключен
на
изпълнителя
„БУЛТЕКС
115784032

20.06.2014
г.
с
99“
ЕООД,
ЕИК

На 02.07.2015 г., на основание чл. 63, ал. 1 от
ЗОП, във връзка с чл. 10, ал.2, изр. трето от
договора от 20.06.2014 г., на изпълнителя
БУЛТЕКС 99 ЕООД е върната гаранцията за
изпълнение на ДОГОВОР № BG 051РO001-2.3.030670-10 за доставка на специално работно
облекло, сключен на 20.06.2014 г. – парична сума
в размер на 1416,46 лева.
2/ ИНФОРМАЦИЯ по чл. 22б, ал. 2, т. 16
обособена
позиция
№
2:
„Доставка на специални работни от ЗОП по ДОГОВОР № BG 051РO001-2.3.03обувки,
ботуши
и
гумирани 0670-11 за доставка специални работни
обувки, ботуши и гумирани костюми, сключен
костюми”,
на 20.06.2014 г. с изпълнителя „БУЛТЕКС 99“
ЕООД, ЕИК 115784032

На 02.07.2015 г., на основание чл. 63, ал. 1 от
ЗОП, във връзка с чл. 10, ал.2, изр. трето от
договора от 20.06.2014 г., на изпълнителя
БУЛТЕКС 99 ЕООД е върната гаранцията за
изпълнение на ДОГОВОР № BG 051РO001-2.3.030670-11 за доставка специални работни обувки,
ботуши
и
гумирани
костюми,
сключен
на
20.06.2014 г. – парична сума в размер на 959,01
лева.

обособена
позиция
„Доставка на лични
средства”

№
3:
предпазни

3/ ИНФОРМАЦИЯ ПО чл. 22б, ал. 2, т. 16 от
ЗОП по ДОГОВОР № BG 051РO001-2.3.030670-12 за доставка на лични предпазни
средства,
сключен
на
20.06.2014
г.
с
изпълнителя
„ОЛИМП-ПРЕДПАЗНИ
ЕКИПИРОВКИ” ЕООД, ЕИК 812238031
На 02.07.2015 г., на основание чл. 63, ал. 1 от
ЗОП, във връзка с чл. 10, ал.2, изр. трето от
договора от 20.06.2014 г., на изпълнителя
„ОЛИМП-ПРЕДПАЗНИ
ЕКИПИРОВКИ”
ЕООД
е
върната гаранцията за изпълнение на ДОГОВОР №
BG 051РO001-2.3.03-0670-12 за доставка на лични
предпазни средства, сключен на 20.06.2014 г. –
парична сума в размер на 1183,56 лева.

обособена
позиция
№
4:
„Доставка на лични предпазни и
колективни
средства
за
електрозащита”

Гл. счетоводител:
Кремена Върбова

4/ ИНФОРМАЦИЯ по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от
ЗОП по ДОГОВОР № BG 051РO001-2.3.030670-8 за доставка на лични предпазни и
колективни
средства
за
електрозащита,
сключен на 16.06.2014 г. с изпълнителя
„БУЛТЕКС 99“ ЕООД, ЕИК 115784032
На 02.07.2015 г., на основание чл. 63, ал. 1
от ЗОП, във връзка с чл. 10, ал.2, изр. трето от
договора от 16.06.2014 г., на изпълнителя
БУЛТЕКС 99 ЕООД е върната гаранцията за
изпълнение на ДОГОВОР № BG 051РO001-2.3.030670-8 за доставка на лични предпазни и
колективни средства за електрозащита, сключен на
16.06.2014 г. – парична сума в размер на 507,09
лева.

