
{9034283}  „Извършване на проверка, ремонт и презареждане на пожарогасители за обектите на „Български пощи” ЕАД"

№ Предмет на поръчката Изпълнител на поръчката

Дата на 

извършване на 

плащането;

Основание за извършеното плащане (№ и дата на 

документ за приемане на извършената работа и/или 

номер на фактура)

Размер на 

извършеното 

плащане

1

Договор № 83/01.04.2015"Извършване 

на проверка , ремонт и презареждане 

на пожарогасители" обособена 

позиция 1

"Аварийна, пожарна и 

екологична защита"
17.08.2015

Годишно техническо обслужване на 

пожарогасители по фактура 

№0200012921/17.08.2015
17,36/20,86

Договор № 83/01.04.2015"Извършване 

на проверка , ремонт и презареждане 

на пожарогасители" обособена 

позиция 1

"Аварийна, пожарна и 

екологична защита"
06.08.2015

Годишно техническо обслужване на 

пожарогасители по фактура 

№0200012775/26.07.2015
25,92/31,10

2

Договор № 88/01.04.2015 

"Извършване на проверка , ремонт и 

презареждане на                                                                                               

пожарогасители" Обособена позиция 6

"Аварийна, пожарна и 

екологична защита"
31.08.2015

Годишно техническо обслужване на 

пожарогасители по фактура 

№050000021/18.08.2015 156,62/187,94

3

Договор №88/01.04.2015 "Извършване 

на проверка , ремонт и презареждане 

на                                                                                               

пожарогасители" Обособена позиция 6

"Аварийна, пожарна и 

екологична защита"
18.08.2015

Годишно техническо обслужване на 

пожарогасители по фактура      

№0200012753/26.07.2015 314,96/377,95

4

Договор № 88/01.04.2015 

"Извършване на проверка , ремонт и 

презареждане на                                                                                               

пожарогасители" Обособена позиция 6

"Аварийна, пожарна и 

екологична защита"
11.08.2015

Годишно техническо обслужване на 

пожарогасители по фактура      

№0200012604/16.07.2015 412,40/494,88

5

Договор № 

158/10.07.2015"Абонаментна 

поддръжка на пожароизвестителните 

и пожарогасителните инсталации" 

обособена  позиция 4

"Аварийна, пожарна и 

екологична защита"
11.08.2015

Абонаментно обслужване на ПИИ и  АПГИ по  

фактура №0200012850/31.07.2015

321,20/389,04

Плащания м. Август 2015 г.
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6

Договор № 

151/06.07.2015"Абонаментна 

поддръжка на пожароизвестителните 

и пожарогасителните инсталации" 

обособена  позиция 6

РВЦ-ООД 17.08.2015

Абонаментно обслужване  на ПИИ и АПГИ по 

фактура №0100007256/22.07.2015

173,50/208,20

7

Договор № 86/01.04.2015"Извършване 

на проверка , ремонт и презареждане 

на пожарогасители" обособена 

позиция 4

"Аварийна, пожарна и 

екологична защита"
03.08.2015

Годишно техническо обслужване на 

пожарогасители по фактура 

№0200012704/23.07.2015
538,02/645,63

10

11

11


