
РЕГИСТЪР НА ВОДЕНИТЕ ДОГОВОРИ 

 ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

I. „Топлофикация” АД гр. Монтана  

1. Договор от 17.06.2015г. – отоплителен сезон от 01.11 – 31.03. 

2. Топлофикация АД гр. Монтана  

3. ЕИК 111036109 

4. Доставка на топлинна енергия за отоплението на сградата на РЗИ – 

Монтана, находяща се на пл. Жеравица№ 3. 

5. В рамките на отоплителен сезон 01.11 – 31.03. 

6. Цената на топлинната енергия франко обектите на потребителя се 

определя в лева за 1 МВтч  - 177,50 лв. Стойността на потребената 

топлинна енергия се определя със споразумителен протокол между 

потребителите, обслужвани от един топломер. 

7. Схема на плащане - по банков път до 15 число за предходния 

отопляван месец. 

 

II. „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД гр. София 

1. Договор № АД-02-9274 от 08.12.2014г.  

2.  „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД гр. София 

3. ЕИК 130928543 

4. Доставка на електро-медицинска апаратура и медицинско 

оборудване за санитарен автомобил. 

5. 30 дни от датата на сключване на договора. 

6. Обща стойност без ДДС – 25750 лв. (Двадесет и пет хиляди 

седемстотин и петдесет лева). 

7. Схема на плащане - по банков път в лева, чрез 100% плащане с срок 

до  15 календарни дни от подписване на договора при представяне 

на проформо-фактура и безусловна и неотменима банкова гаранция 

за еквивалент на плащането, издаден в полза на РЗИ – Монтана и 

срок на валидност минимум два месеца след сключване на договора 

– 16.02.2015г. 

 

III. „София Франс Ауто” АД гр. София 

1. Договор № АД-02-9331 от 08.12.2014г.  

2.  „София Франс Ауто” АД .  София 

3. ЕИК 040823148 

4. Доставка на един брой санитарен автомобил. 

5. До 45 дни от датата на сключване на договора. 



6. Обща стойност без ДДС – 62995лв. (Шестдесет и две хиляди 

деветстотин деветдесет и пет лева). 

7. Схема на плащане - по банков път в лева, чрез 100% плащане с срок 

до  15 календарни дни от подписване на договора при представяне 

на проформо-фактура и безусловна и неотменима банкова гаранция 

за еквивалент на плащането, издаден в полза на РЗИ – Монтана и 

срок на валидност минимум два месеца след сключване на 

договора. 

 

IV. „УНИКЕН” ЕООД гр. София 

1. Договор № АД-02-9448 от 15.12.2014г.  

2.  „УНИКЕН”  ЕООД гр.  София 

3. ЕИК 131339640 

4. Доставка на един нов асансьор, демонтаж на съществуващ, монтаж 

на новия асансьор, пускане в експлоатация и узаконяването му. 

5. До 84 дни от датата на сключване на договора. 

6. Обща стойност без ДДС – 40466,12 лв. (Четиридесет хиляди 

четиристотин шестдесет и шест лева, 0,12 стотинки). 

7. Схема на плащане - по банков път в лева, чрез 100% плащане с срок 

до  10 календарни дни от подписване на договора при представяне 

на проформо-фактура и безусловна и неотменима банкова гаранция 

за еквивалент на плащането, издадена  в полза на РЗИ – Монтана и 

срок на валидност минимум два месеца след сключване на договора 

– 07.05.2015г. 

 

V. „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД гр. София 

1. Договор № АД-02-9500 от 17.12.2014г.  

2.  „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД гр. София 

3. ЕИК 130928543 

4. Доставка на електро-медицинска апаратура  един брой преносим 

комбиниран апарат включващ: дефибрилатор, ЕКГ, Монитор, 

пулсоксиометър, неинвазивен измервател на кръвно налягане – за 

санитарен автомобил.  

5. 30 дни от датата на сключване на договора. 

6. Обща стойност без ДДС – 10200 лв. (Десет хиляди и двеста лева). 

7. Схема на плащане - по банков път в лева, чрез 100% плащане с срок 

до  15 календарни дни от подписване на договора при представяне 

на проформо-фактура и безусловна и неотменима банкова гаранция 

за еквивалент на плащането, издаден в полза на РЗИ – Монтана и 

срок на валидност минимум два месеца след сключване на договора 

– 16.03.2015г. 


