ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ 
за
 извършени плащания по договор за обществена поръчка № 35/25.02.2015 година, с предмет:  "Избор на изпълнител за изработване на инвестиционни проекти за инфраструктурни обекти на територията на община Черноочене по обособени позиции”, За Обособена позиция 1: “Прединвестиционно проучване и изработване на идеен прокт за изграждане на канализационна мрежа за отпадни води с ПСОВ и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на с.Габрово, общ.Черноочене"

Наименование на изпълнителя
Приод на извършване на плащания
Брой на извършените плащания
Общ размер на извършените плащания       (в лв. с ДДС)
Основание за плащането      ф-ра №/дата
“Водоканалпроект Черноочене 2014” ДЗЗД
14.08.2015г.
1
7080,00 лв.
01/24.07.2015г.
ОБЩО:

7080.00 лв.








ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ 
за
извършени плащания по договор за обществена поръчка № 36/25.02.2015 година, с предмет:  "Избор на изпълнител за изработване на инвестиционни проекти за инфраструктурни обекти на територията на община Черноочене по обособени позиции”, За Обособена позиция 2: “Прединвестиционно проучване и изработване на идеен прокт за изграждане на канализационна мрежа за отпадни води с ПСОВ и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на с.Лясково, общ.Черноочене"
 

Наименование на изпълнителя
Приод на извършване на плащания
Брой на извършените плащания
Общ размер на извършените плащания       (в лв. с ДДС)
Основание за плащането      ф-ра №/дата
“Водоканалпроект Черноочене 2014” ДЗЗД
14.08.2015г..
1
7080 лв.
02/24.07.2015 г.
ОБЩО:

7080,00 лв.


 









ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ 
за
извършени плащания по договор за обществена поръчка № 37/25.02.2015 година, с предмет:  "Избор на изпълнител за изработване на инвестиционни проекти за инфраструктурни обекти на територията на община Черноочене по обособени позиции”, За Обособена позиция 3: “Прединвестиционно проучване и изработване на идеен прокт за изграждане на канализационна мрежа за отпадни води с ПСОВ и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на с.Петелово, общ.Черноочене"
 
 

Наименование на изпълнителя
Приод на извършване на плащания
Брой на извършените плащания
Общ размер на извършените плащания       (в лв. с ДДС)
Основание за плащането      ф-ра №/дата
“Водоканалпроект Черноочене 2014” ДЗЗД
14.08.2015г.
1
6720,00 лв.
03/24.07.2015 г.
ОБЩО:

6720,00 лв.





ИЗГОТВИЛ: 	
Хабибе Мустафа – финансов контрольор

СЪГЛАСУВАЛ:                                                                                                                              Сафет Али – гл. счетоводител 

