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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР № 47/04.05.2015 г. 

 

 

Във връзка с изпълнение на договор № 47/04.05.2015 година, на основание чл. 3 от същия 

договор, е осъществено плащане за извършената от „Венци Шумен“ ЕООД услуга по текущ ремонт 

на служебни МПС, както следва: 

1. за извършен ремонт на МПС в размер на 185,71 лв., без ДДС пл. нареждане от 27.11.2015 г.; 

2. за извършен ремонт на МПС в размер на 198,65 лв., без ДДС пл. нареждане от 27.11.2015 г.; 

3. за извършен ремонт на МПС в размер на 27,68 лв., без ДДС пл. нареждане от 08.12.2015 г.; 

4. за извършен ремонт на МПС в размер на 32,39 лв., без ДДС пл. нареждане от 02.12.2015 г.; 

5. за извършен ремонт на МПС в размер на 310,95 лв., без ДДС пл. нареждане от 08.12.2015 г.; 

6. за извършен ремонт на МПС в размер на 633,27 лв., без ДДС пл. нареждане от 09.12.2015 г.; 

7. за извършен ремонт на МПС в размер на 580,20 лв., без ДДС пл. нареждане от 12.12.2015 г.; 

8. за извършен ремонт на МПС в размер на 244,00 лв., без ДДС пл. нареждане от 30.12.2015 г.; 

 

 

Настоящата информация е изготвена и публикувана на 14.01.2016 г. в изпълнение на чл. 22б, ал. 

2, т. 14 от ЗОП и чл. 16, ал. 8, т. 8.14 от Вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки 

по ЗОП за СИДП ДП – гр. Шумен. 

 

В настоящото съобщение-препис са заличени личните данни на, съгласно чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от 

ЗЗЛД, във връзка с чл. 22б, ал. 3, последно изречение от ЗОП. 

 

 

 

Изготвил: 

……………….………….. (П) 

Юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен. 

 

 

Съгласувал: 

…………..……….. (П) 

Р-л „Счетоводен отдел“ при 

СИДП ДП – гр. Шумен 


