ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ 
за
освобождаване на гаранция за изпълнение на обществена поръчка № 113/30.11.2015г. с предмет: „Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на община Черноочене, област Кърджали през оперативен сезон 2015/2016 година" 


Наименование на изпълнителя
Форма и размер на гаранцията за изпълнение
Извършено действие (освобождаване/ усвояване/ задържане)
Дата на освобождаване на гаранцията за изпълнение
Основание за освобождаване на гаранцията за изпълнение и размер
„ЕС ДЖИ ЕС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
Парична гаранция 500,00 лв.




Освобождаване


31.05.2016г.



Чл. 62 от ЗОП – 500,00 лв.




  

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ 
за
освобождаване на гаранция за изпълнение на обществена поръчка № 116/30.11.2015г. с предмет: „Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на община Черноочене, област Кърджали през оперативен сезон 2015/2016 година" 


Наименование на изпълнителя
Форма и размер на гаранцията за изпълнение
Извършено действие (освобождаване/ усвояване/ задържане)
Дата на освобождаване на гаранцията за изпълнение
Основание за освобождаване на гаранцията за изпълнение и размер
ЕТ „ЕМО – Емин Емин“
Парична гаранция 500,00 лв.




Освобождаване


31.05.2016г.



Чл. 62 от ЗОП – 500,00 лв.












ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ 
за
освобождаване на гаранция за изпълнение на обществена поръчка № 119/03.12.2015г. с предмет: „Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на община Черноочене, област Кърджали през оперативен сезон 2015/2016 година" 


Наименование на изпълнителя
Форма и размер на гаранцията за изпълнение
Извършено действие (освобождаване/ усвояване/ задържане)
Дата на освобождаване на гаранцията за изпълнение
Основание за освобождаване на гаранцията за изпълнение и размер
„Туинс строй“ ЕООД
Парична гаранция 500,00 лв.




Освобождаване


31.05.2016г.



Чл. 62 от ЗОП – 500,00 лв.



ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ 
за
освобождаване на гаранция за изпълнение на обществена поръчка № 115/30.11.2015г. с предмет: „Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на община Черноочене, област Кърджали през оперативен сезон 2015/2016 година" 


Наименование на изпълнителя
Форма и размер на гаранцията за изпълнение
Извършено действие (освобождаване/ усвояване/ задържане)
Дата на освобождаване на гаранцията за изпълнение
Основание за освобождаване на гаранцията за изпълнение и размер
„Нур - Даш“ ЕООД
Парична гаранция 500,00 лв.




Освобождаване


10.06.2016г.



Чл. 62 от ЗОП – 500,00 лв.











ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ 
за
освобождаване на гаранция за изпълнение на обществена поръчка № 114/30.11.2015г. с предмет: „Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на община Черноочене, област Кърджали през оперативен сезон 2015/2016 година" 


Наименование на изпълнителя
Форма и размер на гаранцията за изпълнение
Извършено действие (освобождаване/ усвояване/ задържане)
Дата на освобождаване на гаранцията за изпълнение
Основание за освобождаване на гаранцията за изпълнение и размер
ЕТ „Чичек – Раим Али“
Парична гаранция 500,00 лв.




Освобождаване


29.06.2016г.



Чл. 62 от ЗОП – 500,00 лв.





ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ 
за
освобождаване на гаранция за изпълнение на обществена поръчка № 117/30.11.2015г. с предмет: „Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на община Черноочене, област Кърджали през оперативен сезон 2015/2016 година" 


Наименование на изпълнителя
Форма и размер на гаранцията за изпълнение
Извършено действие (освобождаване/ усвояване/ задържане)
Дата на освобождаване на гаранцията за изпълнение
Основание за освобождаване на гаранцията за изпълнение и размер
„Ила - Водач“ ЕООД
Парична гаранция 500,00 лв.




Освобождаване


30.06.2016г.



Чл. 62 от ЗОП – 500,00 лв.





ИЗГОТВИЛ:  
Хабибе Мустафа – финансов контрольор

СЪГЛАСУВАЛ: 
Севинч Мехмед – гл. счетоводител 

