СПРАВКА
за плащанията по обществени поръчки за периода 02.10.2014-31.12.2014година
№

Договор № предмет, изпълнител

Основание за плащане

Размер на плащане

Дата на плащане

Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”
„Първоначално залесяване на земеделски земи и поддържане на създадените горски култури на територията на Община Радомир”

1

2

Договор №137/03.07.2014г. С предмет "Първоначално залесяване
на неземеделска земя и поддържане на създадените горски
култури" - Консорциум "Еколандшафт" град София
Договор №137/03.07.2014г. С предмет "Първоначално залесяване
на неземеделска земя и поддържане на създадените горски
култури" - Консорциум "Еколандшафт" град София

Авансво

134 197,98

09.10.2014

Междинно плащане

201 296,98

07.11.2014

Капиталови разходи
№

3

Договор № предмет, изпълнител
Договор № 166/15.08.2014година- "Ремонт на местни общински
пътища от IV-то класната пътна мрежа на територията на Община
Радомир и неотложни ремонтни дейности на улици в град
Радомир" - "ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ" ЕООД ПЕРНИК

Основание за плащане

ремонт пътища

Размер на плащане

26 500,00

Дата на плащане

02.10.2014
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7

8

9

10

Договор № 166/15.08.2014година- "Ремонт на местни общински
пътища от IV-то класната пътна мрежа на територията на Община
Радомир и неотложни ремонтни дейности на улици в град
Радомир" - "ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ" ЕООД ПЕРНИК
Договор №153/16.07.2014година с предмет "Избор на изпълнител
на планирани ремонтно възстановителни работи по обособена
позиция №7 "Обновяване на инфраструктурата,э реконструкция
на ВиК мрежата на тенис корт-град Радомир, община Радомир"Савекс" ЕООД
Договор № 166/15.08.2014година- "Ремонт на местни общински
пътища от IV-то класната пътна мрежа на територията на Община
Радомир и неотложни ремонтни дейности на улици в град
Радомир" - "ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ" ЕООД ПЕРНИК
Договор № 166/15.08.2014година- "Ремонт на местни общински
пътища от IV-то класната пътна мрежа на територията на Община
Радомир и неотложни ремонтни дейности на улици в град
Радомир" - "ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ" ЕООД ПЕРНИК
Договор №129/30.06.2014г. с предмет "Актуализация и
доразработване на инвестиционен проект за: "Изграждане на
канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни
води и реконструкция на водопроводната мрежа на село Дрен,
община Радомир, в т.ч. -изграждане на канализациоонна мрежа работен проект -изграждане на пречиствателна станция за
отпадъчни води - работен проект" с изпълнител "Аква Топ" ООД
Договор №153/16.07.2014година с предмет "Избор на изпълнител
на планирани ремонтно възстановителни работи по обособена
позиция №7 "Обновяване на инфраструктурата,э реконструкция
на ВиК мрежата на тенис корт-град Радомир, община Радомир"Савекс" ЕООД
Договор №153/16.07.2014година с предмет "Избор на изпълнител
на планирани ремонтно възстановителни работи по обособена
позиция №7 "Обновяване на инфраструктурата,э реконструкция
на ВиК мрежата на тенис корт-град Радомир, община Радомир"Савекс" ЕООД

ремонт пътища

66 999,98

16.10.2014

ремонт "ВкК" - тенискорт-аванс

4 317,31

05.11.2014

ремонт четвъртокласна пътна мрежа

33 134,40

12.11.2014

ремонт четвъртокласна пътна мрежа

16 000,00

27.11.2014

Инвестиционен проект - фаза "Техническа" приемо предавателен протоколИзграждане
пречиствателна станция Дрен

22 970,00

12.12.2014

Тенис корт

169,25

12.12.2014

Тенис корт

9 904,75

11.12.2014
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Договор №148/15.07.2014г.с предмет "избор на изпълнител на
планирани ремонтно -възстановителни работи по обособена
позиция №3: проект и основен ремонт на първи етаж в
административна сграда на община Радомир, град Радомир с
изпълнител: "Дарийон -Ал" ЕООД

Основен ремонт първи етаж на Общината

16 292,84

17.12.2014

Поект "Интегриран проект за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на население места в община Радомир в т.ч
.Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Дрен, община Радомир, .Реконструкция на вътрешна водопроводна
мрежа на село Долна Диканя, община Радомир", изпълняване по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението на селските райони”
№

Договор № предмет, изпълнител
Договор №78/03.06.2014г. с предмет "Упражняване на строителен
надзор във връзка с изпълнението на: Интегриран проект за
подобряване на водоснабдителната инфраструктура на
население места в община Радомир в т.ч .Реконструкция на
вътрешна водопроводна мрежа на село Дрен, община Радомир,
.Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Долна
Диканя, община Радомир", изпълнител : Дружество по ЗЗД
"РАДОМИР 2014"

Основание за плащане

Размер на плащане

Дата на плащане

Строителен надзор - аванс

4 900,00

09.10.2014
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Договор №97/13.06.2014г. С предмет "Упражняване на овторски
надзор по време на изпълнението на инвестиционния проект за:
"Интегриран проект за подобряване на водоснабдителната и
пътна инфраструктура на населените места в община Радомир: 1.
Реконструкция на водопроводната мрежа на село Дрен община
Радомир, 2.Реконструкция на водопроводната мрежа на село
Долна Диканя община Радомир" -"Аква топ" ООД

Аванс-подобряване на ВМ Дрен и Д. Диканя

19 979,00

30.10.2014
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Договор №251/29.11.2013г. С предмет "Избор на изпълнител за
консултантски услуги свързани с изпълнение и отчитане на
дейностите по време на изпълнението на: "Интегриран проект за
подобряване на водоснабдителната инфраструктура на
населениет места в община Радомир: 1. Реконструкция на
водопроводната мрежа на село Дрен община Радомир,
2.Реконструкция на водопроводната мрежа на село Долна Диканя
община Радомир", изпълнител:"Рила -Инвест консултинг" ДЗЗД

Аванс консултантски услуги

4 540,00

30.10.2014
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Договор №251/29.11.2013г. С предмет "Избор на изпълнител за
консултантски услуги свързани с изпълнение и отчитане на
дейностите по време на изпълнението на: "Интегриран проект за
подобряване на водоснабдителната инфраструктура на
населениет места в община Радомир: 1. Реконструкция на
водопроводната мрежа на село Дрен община Радомир,
2.Реконструкция на водопроводната мрежа на село Долна Диканя
община Радомир", изпълнител:"Рила -Инвест консултинг" ДЗЗД

Аванс консултантски услуги ДДС
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Договор №43/02.04.2014г. с предмет "Интегриран проект за
подобряване на водоснабдителната и пътна инфраструктура на
населените места в община Радомир:1. Реконструкция на
водопроводната мрежа на село Дрен, община Радомир,
2.Реконструкция на водопроводната мрежа на село Долна Диканя,
община Радомир,3.Рехабилитация на общински пътища
№10031/PER 1120/ от отклонение от път Е-79 до село Дрен,
община радомир"- " В.В. Консулт ЕООД

Информираност
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Договор №12/30.01.2014г с предмет "Интегриран проект за
подобряване на водоснабдителната инфраструктура на
населените места в община Радомир, включващо:
1.Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Дрен,
община Радомир, фаза 1 и 2; 2.Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа на село Долна Диканя, община Радомир
фаза 1 и 2 с изпълнител "ВОДОКАНАЛСТРОЙ" ООД

СМР - ДДС

908,00

29.12.2014

7 500,00

03.11.2014

239 750,40

29.12.2014

ДРУГИ
№
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Договор № предмет, изпълнител
Договор №220/31.10.2013г. с предмет
"Сметосъбиране,сметоизвозване на твърди битови отпадъци,
събиране и транспортиране на биоразградими битови отпадъци и
на сгурия през отоплителния сезон на територията на община
Радомир до регионалното депо за твърди битови отпадъци" с
изпълнител: "АСТОН СЕРВИЗ"ООД
Договор №220/31.10.2013г. с предмет
"Сметосъбиране,сметоизвозване на твърди битови отпадъци,
събиране и транспортиране на биоразградими битови отпадъци и
на сгурия през отоплителния сезон на територията на община
Радомир до регионалното депо за твърди битови отпадъци" с
изпълнител: "АСТОН СЕРВИЗ"ООД

Основание за плащане

Размер на плащане

Дата на плащане

Сметосъбиране,сметоизвозване на ТБО

62 129,00

09.10.2014

Депониране на ТБО

2 006,67

09.10.2014
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Договор №220/31.10.2013г. с предмет
"Сметосъбиране,сметоизвозване на твърди битови отпадъци,
събиране и транспортиране на биоразградими битови отпадъци и
на сгурия през отоплителния сезон на територията на община
Радомир до регионалното депо за твърди битови отпадъци" с
изпълнител: "АСТОН СЕРВИЗ"ООД

Сметосъбиране,сметоизвозване на ТБО

62 129,00

05.11.2014
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Договор №220/31.10.2013г. с предмет
"Сметосъбиране,сметоизвозване на твърди битови отпадъци,
събиране и транспортиране на биоразградими битови отпадъци и
на сгурия през отоплителния сезон на територията на община
Радомир до регионалното депо за твърди битови отпадъци" с
изпълнител: "АСТОН СЕРВИЗ"ООД

Депониране на ТБО

2 006,67

05.11.2014

Депониране на ТБО

2 006,67

08.12.2014

Лятно поддържане на улични
платна,площадки,паркови места

4 861,44

31.10.2014

Лятно поддържане на улични
платна,площадки,паркови места

4 861,44

04.11.2014

ремонт четвъртокласна пътна мрежа

60 000,00

19.12.2014

ремонт четвъртокласна пътна мрежа

2 221,95

19.12.2014

зимно поддържане

25 825,90

29.12.2014
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Договор №220/31.10.2013г. с предмет
"Сметосъбиране,сметоизвозване на твърди битови отпадъци,
събиране и транспортиране на биоразградими битови отпадъци и
на сгурия през отоплителния сезон на територията на община
Радомир до регионалното депо за твърди битови отпадъци" с
изпълнител: "АСТОН СЕРВИЗ"ООД
Договор №136/03.07.2014г. с предмет: "Зимно и лятно почистване
на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии, предназначени за обществено ползване", изпълнител:
"ВИВА- МЕТАЛ" ООД
Договор №136/03.07.2014г. с предмет: "Зимно и лятно почистване
на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии, предназначени за обществено ползване", изпълнител:
"ВИВА- МЕТАЛ" ООД
Договор № 166/15.08.2014година- "Ремонт на местни общински
пътища от IV-то класната пътна мрежа на територията на Община
Радомир и неотложни ремонтни дейности на улици в град
Радомир" - "ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ" ЕООД ПЕРНИК
Договор № 166/15.08.2014година- "Ремонт на местни общински
пътища от IV-то класната пътна мрежа на територията на Община
Радомир и неотложни ремонтни дейности на улици в град
Радомир" - "ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ" ЕООД ПЕРНИК
Договор №136/03.07.2014г. с предмет: "Зимно и лятно почистване
на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии, предназначени за обществено ползване", изпълнител:
"ВИВА- МЕТАЛ" ООД

Договор №73/30.05.2014година с предмет: "Осъществяване на
охрана с СИТ и СОД на обекти на община Радомир", изпълнител "
Даймонт Секюрити" ООД
Договор №73/30.05.2014година с предмет: "Осъществяване на
охрана с СИТ и СОД на обекти на община Радомир", изпълнител "
Даймонт Секюрити" ООД
Договор №73/30.05.2014година с предмет: "Осъществяване на
охрана с СИТ и СОД на обекти на община Радомир", изпълнител "
Даймонт Секюрити" ООД

Охрана обект

2 574,50

02.10.2014

Охрана обект

2 574,50

29.10.2014

Охрана обект

2 574,50

12.11.2014
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Договор №73/30.05.2014година с предмет: "Осъществяване на
охрана с СИТ и СОД на обекти на община Радомир", изпълнител "
Даймонт Секюрити" ООД

Охрана обект

2 574,50

02.12.2014
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Договор №73/30.05.2014година с предмет: "Осъществяване на
охрана с СИТ и СОД на обекти на община Радомир", изпълнител "
Даймонт Секюрити" ООД

Охрана обект

2 872,76

18.12.2014

Материали

24 000,00

12.11.2014

Аванс

5 130,00

05.1.2015
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Договор №231/05.11.2014година с предмет "Зимно поддържане на
четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Радомир,
изпълнител: "ИНФРАКОРЕКТРСТРОЙ" ЕООД
Договор №263/19.12..2014година с предмет:"Проект -инженеринг
за пазара на ул. "Евлоги Георгиев", град Радомир, община
Радомир, изпълнител: "АБАК ДС" ООД гр.София

