РЕГИСТЪР
ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
ОТ 01.01.2016 ГОДИНА – ПО № .....а, б, в и т.н.
№ ЗОП-а,б,в и т.н.
дата, месец, година
1
ЗОП - 1/ 06.01.2016г.

ЗОП - 2/ 28.01.2016г.

ЗОП - 3A/ 28.01.2016г.

ЗОП - 3Б/ 28.01.2016г.

Вид документ

Съдържание на документ

Дирекция

2

3

4

Съхранение на
документацията
5

ТУС

ТУС

ТУС

ТУС

ТУС

ТУС

ТУС

ТУС

Информация за изпълнението
на договор

Православен храм в УПИ I, кв. 290, гр. Монтана

Информация за изпълнението
на договор

Изготвяне на работни проекти за модернизиране на
стадион „Огоста” в две обособени позиции: Обособена
позиция 2 – „Тренировъчен стадион 70/ 50м и
помощно игрище 40/ 20м”

Информация за изпълнението
на договор

Избор на изпълнители за изготвяне на технически
проекти по проект Подготовка на Община Монтана
за успешно развитие през следващия програмен
период 2014-2020г. в 3 обособени позиции: Обособена
позиция 1: Избор на изпълнител за изготвяне на
технически проекти на 5 бр. обекти

Информация за изпълнението
на договор

Избор на изпълнители за изготвяне на технически
проекти по проект Подготовка на Община Монтана
за успешно развитие през следващия програмен
период 2014-2020г. в 3 обособени позиции: Обособена
позиция 2: Избор на изпълнител за изготвяне на
технически проекти на 6 бр. обекти
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ЗОП - 3В/ 28.01.2016г.

ЗОП - 4/ 05.02.2016г.

ЗОП - 5А/ 09.02.2016г.

ЗОП - 6А/ 11.02.2016г.

ЗОП - 7A/ 19.02.2016г.

ЗОП - 7Б/ 22.02.2016г.

ЗОП – 8А/ 23.02.2016г.

ЗОП – 8Б/ 24.02.2016г.

ЗОП – 9/ 29.02.2016г.

Информация за изпълнението
на договор

Решение класиране

Заповед комисия

Решение и обявление

Публична покана

Заповед комисия

Публична покана

Заповед комисия

Избор на изпълнители за изготвяне на технически
проекти по проект Подготовка на Община Монтана
за успешно развитие през следващия програмен
период 2014-2020г. в 3 обособени позиции: Обособена
позиция 3: Избор на изпълнител за изготвяне на
технически проекти на 6 бр. обекти

ТУС

ТУС

ТУС

ТУС

ЕИИР

ЕИИР

„Охрана на общински обекти” по 7 обособени
позиции

ЕИИР

ЕИИР

Основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на
територията на община Монтана

ТУС

ТУС

Основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на
територията на община Монтана

ТУС

ТУС

Основен ремонт на бул. „Трети март” от бул. „Парта”
до бул. „Монтана”, гр. Монтана

ТУС

ТУС

Основен ремонт на бул. „Трети март” от бул. „Парта”
до бул. „Монтана”, гр. Монтана

ТУС

ТУС

ЕИИР

ЕИИР

ТУС

ТУС

ЕИИР

ЕИИР

„Изготвяне на обследване за установяване на
техническите
характеристики,
свързани
с
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. (1-5) и ал. 2 от ЗУТ,
изготвяне на технически паспорт и обследване за
енергийна
ефективност
и
предписване
на
необходимите ЕСМ на многофамилни жилищни
сгради на територията на гр. Монтана”
„Подготовка
на
проектно
предложение
за
кандидатстване по процедура за подбор на проекти
„Проектиране и изграждане на компостиращи
инсталации за разделно събрани зелени и/или
биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на
необходимото оборудване и на съоръжения и техника
за разделно събиране на зелени и биоразградими
отпадъци” в рамките на Оперативна програма
Околна среда 2014-2020г.”

Информация за изпълнението
на договор

Изготвяне на прединвестиционно проучване
комплексен проект за инвестиционна инициатива

и

ЗОП – 10А/ 29.02.2016г.

Публична покана

Текущ ремонт улици гр. Монтана 2016г.

ЗОП – 5Б/ 02.03.2016г.

Решение класиране

„Подготовка
на
проектно
предложение
за
кандидатстване по процедура за подбор на проекти
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„Проектиране и изграждане на компостиращи
инсталации за разделно събрани зелени и/или
биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на
необходимото оборудване и на съоръжения и техника
за разделно събиране на зелени и биоразградими
отпадъци” в рамките на Оперативна програма
Околна среда 2014-2020г.”
ЗОП – 10Б/ 09.03.2016г.

Заповед комисия

Текущ ремонт улици гр. Монтана 2016г.

ЗОП – 11А/ 09.03.2016г.

Публична покана

Основен ремонт на читалища на територията на
община Монтана
Обособена позиция 1: Основен ремонт на покрив на
читалище с. Безденица
Обособена позиция 2: Основен ремонт на сграда на
читалище с. Смоляновци

ЗОП – 6Б/ 10.03.2016г.

ЗОП – 6В/ 18.03.2016г.

ЗОП – 12А/ 24.03.2016г.

ЗОП – 13А/ 25.03.2016г.

ЗОП – 4Б/ 28.03.2016г.

ЗОП – 5В/ 28.03.2016г.

Решение промяна

Заповед комисия

Решение и обявление

Решение и обявление

ТУС

ТУС

ТУС

ТУС

„Охрана на общински обекти” по 7 обособени
позиции

ЕИИР

ЕИИР

„Охрана на общински обекти” по 7 обособени
позиции

ЕИИР

ЕИИР

Основен ремонт на улици „6 – ти септември” и
„Янтра”, гр. Монтана

ТУС

ТУС

ЕИИР

ЕИИР

ТУС

ТУС

ЕИИР

ЕИИР

Изграждане на Център за разделно събрани отпадъци
от домакинства, в т. ч. едрогабаритни, опасни
отпадъци от домакинствата, гр. Монтана

Обявление за възложена
поръчка

„Изготвяне на обследване за установяване на
техническите
характеристики,
свързани
с
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. (1-5) и ал. 2 от ЗУТ,
изготвяне на технически паспорт и обследване за
енергийна
ефективност
и
предписване
на
необходимите ЕСМ на многофамилни жилищни
сгради на територията на гр. Монтана”

Обявление за възложена
поръчка

„Подготовка
на
проектно
предложение
за
кандидатстване по процедура за подбор на проекти
„Проектиране и изграждане на компостиращи
инсталации за разделно събрани зелени и/или
биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на
необходимото оборудване и на съоръжения и техника
за разделно събиране на зелени и биоразградими
отпадъци” в рамките на Оперативна програма
Околна среда 2014-2020г.”
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ЗОП – 14А/ 29.03.2016г.

Публична покана

Набиране кандидатури за приложни специалисти и
консултанти по проект „Създаване условия за
независим живот на уязвими лица в община
Монтана”

ЗОП – 15А/ 30.03.2016г.

Решение и обявление

Православен храм в УПИ I, кв. 290, гр. Монтана

ЗОП – 14Б/ 31.03.2016г.

Заповед комисия

Набиране кандидатури за приложни специалисти и
консултанти по проект „Създаване условия за
независим живот на уязвими лица в община
Монтана”

ЗОП – 16/ 31.03.2016г.

Обобщена информация

Обобщена информация по чл. 44, ал. 10 от ЗОП

ЗОП – 17А/ 01.04.2016г.

Решение (договаряне без
обявление)

Доставка на горива за нуждите на общинските
предприятия на община Монтана чрез „Българска
стокова борса” АД за срок от 2 години в 2 обособени
позиции

Решение промяна

Доставка на горива за нуждите на общинските
предприятия на община Монтана чрез „Българска
стокова борса” АД за срок от 2 години в 2 обособени
позиции

ЗОП – 17Б/ 04.04.2016г.

ЗОП – 18А/ 11.04.2016г.

ЗОП – 19А/ 12.04.2016г.

ЗОП – 20А/ 12.04.2016г.

ЗОП – 21А/ 12.04.2016г.

ЗОП – 22А/ 13.04.2016г.

Решение и обявление

Решение и обявление

Публична покана

Публична покана

Решение и обявление

Консултантски услуги за осигуряване на качеството,
контрол и текущо подпомагане във връзка с
дейностите по изпълнение на „Изграждане на Център
за разделно събрани отпадъци от домакинства, в т. ч.
едрогабаритни, опасни отпадъци от домакинствата,
гр. Монтана”
Осъществяване на строителен надзор на „Изграждане
на Център за разделно събрани отпадъци от
домакинства, в т. ч. едрогабаритни, опасни отпадъци
от домакинствата, гр. Монтана”
Изпълнение на строителни и монтажни работи на
многофамилни жилищни сгради в гр. Монтана във
връзка с реализацията на Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради” в 2 обособени позиции:
Обособена позиция №1 – ул. „Климент Охридски” №4
Обособена позиция №2 – ул. „Пейо Яворов” №5
Ремонт на Експозиционна зала на Регионален
исторически музей гр. Монтана

АПИО

АПИО

ТУС

ТУС

АПИО

АПИО

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ТУС

ТУС

ТУС

ТУС

Изготвяне на доклад за съответствие по смисъла на
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чл. 143, ал. 1 от ЗУТ и упражняване на строителен
надзор при изпълнение на мерки, осигуряващи
енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради на територията на град Монтана във връзка с
реализацията на НПЕЕМЖС в 8 обособени позиции
ЗОП – 23А/ 14.04.2016г.

ЗОП – 24А/ 14.04.2016г.

ЗОП – 25А/ 14.04.2016г.

ЗОП – 26А/ 14.04.2016г.

ЗОП – 20Б/ 14.04.2016г.

ЗОП – 12Б/ 22.04.2016г.

ЗОП – 17В/ 26.04.2016г.

ЗОП – 27/ 26.04.2016г.

Договаряне без обявление

Решение и обявление

Решение и обявление

Решение и обявление

Заповед комисия

Заповед комисия

Осъществяване на авторски надзор на обект:
„Изграждане на Център за разделно събрани
отпадъци от домакинства, в т. ч. едрогабаритни,
опасни отпадъци от домакинствата, гр. Монтана”
Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски
надзор и изпълнение на СМР намногофамилни
жилищни сгради в гр. Монтана във връзка с
реализацията на Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради в 8 обособени позиции
Строително – монтажни работи по проект
„Комплексен подход за ромско включване в Община
Монтана” по програма за „Насърчаване на
социалното включване на ромите и други уязвими
групи” на Българо-Швейцарската агенция за
сътрудничество и развитие
Доставка на техника за шредиране на биоразградими
отпадъци
Изпълнение на строителни и монтажни работи на
многофамилни жилищни сгради в гр. Монтана във
връзка с реализацията на Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради” в 2 обособени позиции:
Обособена позиция №1 – ул. „Климент Охридски” №4
Обособена позиция №2 – ул. „Пейо Яворов” №5
Основен ремонт на улици „6 – ти септември” и
„Янтра”, гр. Монтана

Обявление за възложена
поръчка

Доставка на горива за нуждите на общинските
предприятия на община Монтана чрез „Българска
стокова борса” АД за срок от 2 години в 2 обособени
позиции

Информация за изпълнението
на договор

Доставка на горива за нуждите на Община Монтана и
общинските предприятия чрез „Българска стокова
борса” АД за срок от 2 години в 2 обособени позиции
договор до 1.4.2016г.

ТУС

ТУС

ЕИИР

ЕИИР

ТУС

ТУС

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ТУС

ТУС

ТУС

ТУС

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР
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ЗОП – 24Б/ 26.04.2016г.

ЗОП – 21Б/ 27.04.2016г.

ЗОП – 23Б/ 27.04.2016г.

Решение за промяна

Заповед комисия

Заповед комисия

Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски
надзор и изпълнение на СМР намногофамилни
жилищни сгради в гр. Монтана във връзка с
реализацията на Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради в 8 обособени позиции
Ремонт на Експозиционна зала на Регионален
исторически музей гр. Монтана
Осъществяване на авторски надзор на обект:
„Изграждане на Център за разделно събрани
отпадъци от домакинства, в т. ч. едрогабаритни,
опасни отпадъци от домакинствата, гр. Монтана”

ТУС

ТУС

ТУС

ТУС

ЕИИР

ЕИИР

ТУС

ТУС

ЗОП – 15Б/ 04.05.2016г.

Заповед комисия

Православен храм в УПИ I, кв. 290, гр. Монтана

ЗОП – 28А/ 04.05.2016г.

Обява по чл. 20, ал. 3

„Осигуряване на логистика за посрещане на гости и
провеждане на културни събития, организирани от
община Монтана през 2016 г.”

ЕИИР

ЕИИР

Изграждане на Център за разделно събрани отпадъци
от домакинства, в т. ч. едрогабаритни, опасни
отпадъци от домакинствата, гр. Монтана

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ТУС

ТУС

ЕИИР

ЕИИР

ЗОП – 13Б/ 05.05.2016г.

ЗОП – 6Г/ 09.05.2016г.

ЗОП – 18Б/ 10.05.2016г.

ЗОП – 22Б/ 10.05.2016г.

ЗОП – 19Б/ 11.05.2016г.

ЗОП – 23В/ 11.05.2016г.

Заповед комисия

Решение за класиране

Заповед комисия

Решение за промяна

Заповед комисия

Решение за класиране

„Охрана на общински обекти” по 7 обособени
позиции
Консултантски услуги за осигуряване на качеството,
контрол и текущо подпомагане във връзка с
дейностите по изпълнение на „Изграждане на Център
за разделно събрани отпадъци от домакинства, в т. ч.
едрогабаритни, опасни отпадъци от домакинствата,
гр. Монтана”
Изготвяне на доклад за съответствие по смисъла на
чл. 143, ал. 1 от ЗУТ и упражняване на строителен
надзор при изпълнение на мерки, осигуряващи
енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради на територията на град Монтана във връзка с
реализацията на НПЕЕМЖС в 8 обособени позиции
Осъществяване на строителен надзор на „Изграждане
на Център за разделно събрани отпадъци от
домакинства, в т. ч. едрогабаритни, опасни отпадъци
от домакинствата, гр. Монтана”
Осъществяване

на

авторски

надзор

на

обект:

6

„Изграждане на Център за разделно събрани
отпадъци от домакинства, в т. ч. едрогабаритни,
опасни отпадъци от домакинствата, гр. Монтана”
ЗОП – 29А/ 12.05.2016г.

ЗОП – 24В/ 12.05.2016г.

ЗОП – 26Б/ 13.05.2016г.

ЗОП – 25Б/ 13.05.2016г.

ЗОП – 28Б/ 14.05.2016г.

ЗОП – 30А/ 17.05.2016г.

Обява по чл. 20, ал. 3

Решение за промяна

Заповед комисия

Заповед комисия

Заповед комисия

Обява по чл. 20, ал. 3

Периодична доставка на електрически материали за
поддръжка и ремонт на уличното осветление в
населените места на територията на община Монтана
– 2016г.
Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски
надзор и изпълнение на СМР намногофамилни
жилищни сгради в гр. Монтана във връзка с
реализацията на Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради в 8 обособени позиции
Доставка на техника за шредиране на биоразградими
отпадъци
Строително – монтажни работи по проект
„Комплексен подход за ромско включване в Община
Монтана” по програма за „Насърчаване на
социалното включване на ромите и други уязвими
групи” на Българо-Швейцарската агенция за
сътрудничество и развитие
„Осигуряване на логистика за посрещане на гости и
провеждане на културни събития, организирани от
община Монтана през 2016 г.”
Доставка на канцеларски материали за нуждите на
община Монтана

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ТУС

ТУС

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЗОП – 15В/ 17.05.2016г.

Решение за класиране

Православен храм в УПИ I, кв. 290, гр. Монтана

ТУС

ТУС

ЗОП – 12В/ 17.05.2016г.

Решение за класиране

Основен ремонт на улици „6 – ти септември” и
„Янтра”, гр. Монтана

ТУС

ТУС

ЕИИР

ЕИИР

ТУС

ТУС

ЗОП – 29Б/ 20.05.2016г.

ЗОП – 22В/ 26.05.2016г.

Заповед комисия

Заповед комисия

Периодична доставка на електрически материали за
поддръжка и ремонт на уличното осветление в
населените места на територията на община Монтана
– 2016г.
Изготвяне на доклад за съответствие по смисъла на
чл. 143, ал. 1 от ЗУТ и упражняване на строителен
надзор при изпълнение на мерки, осигуряващи
енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради на територията на град Монтана във връзка с
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реализацията на НПЕЕМЖС в 8 обособени позиции
ЗОП – 30Б/ 27.05.2016г.

ЗОП – 26В/ 31.05.2016г.

ЗОП – 15Г/ 07.06.2016г.
ЗОП – 24Г/ 10.06.2016г.

ЗОП – 19В/ 17.06.2016г.

ЗОП – 23Г/ 22.06.2016г.

ЗОП – 18В/ 23.06.2016г.

ЗОП – 26Г/ 24.06.2016г.

ЗОП – 12Г/ 30.06.2016г.

ЗОП – 13В/ 30.06.2016г.

ЗОП – 25В/ 04.07.2016г.

Заповед комисия

Решение за класиране

Информация за сключен
договор
Заповед комисия

Решение за класиране

Доставка на канцеларски материали за нуждите на
община Монтана

ЕИИР

ЕИИР

Доставка на техника за шредиране на биоразградими
отпадъци

ЕИИР

ЕИИР

ТУС

ТУС

ТУС

ТУС

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

Православен храм в УПИ I, кв. 290, гр. Монтана
Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски
надзор и изпълнение на СМР намногофамилни
жилищни сгради в гр. Монтана във връзка с
реализацията на Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради в 8 обособени позиции
Осъществяване на строителен надзор на „Изграждане
на Център за разделно събрани отпадъци от
домакинства, в т. ч. едрогабаритни, опасни отпадъци
от домакинствата, гр. Монтана”

Информация за сключен
договор

Осъществяване на авторски надзор на обект:
„Изграждане на Център за разделно събрани
отпадъци от домакинства, в т. ч. едрогабаритни,
опасни отпадъци от домакинствата, гр. Монтана”

Решение за класиране

Консултантски услуги за осигуряване на качеството,
контрол и текущо подпомагане във връзка с
дейностите по изпълнение на „Изграждане на Център
за разделно събрани отпадъци от домакинства, в т. ч.
едрогабаритни, опасни отпадъци от домакинствата,
гр. Монтана”

Информация за сключен
договор

Доставка на техника за шредиране на биоразградими
отпадъци

ЕИИР

ЕИИР

Информация за сключен
договор

Основен ремонт на улици „6 – ти септември” и
„Янтра”, гр. Монтана

ТУС

ТУС

Решение за класиране

Изграждане на Център за разделно събрани отпадъци
от домакинства, в т. ч. едрогабаритни, опасни
отпадъци от домакинствата, гр. Монтана

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

Решение за класиране

Строително – монтажни работи по проект
„Комплексен подход за ромско включване в Община
Монтана” по програма за „Насърчаване на
социалното включване на ромите и други уязвими
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групи” на Българо-Швейцарската
сътрудничество и развитие
ЗОП – 31А/ 06.07.2016г.

ЗОП – 31Б/ 06.07.2016г.

ЗОП – 31В/ 06.07.2016г.

ЗОП – 31Г/ 06.07.2016г.

ЗОП – 31Д/ 06.07.2016г.

ЗОП – 31Е/ 06.07.2016г.

агенция

за

Информация за изпълнението
на договор

Превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебната
2015 / 2016 година от местоживеенето до населено
място със средищно училище в Община Монтана и
обратно в 7 обособени позиции:
Обособена позиция 1: Линия: гр. Монтана – с.
Винище – с. Г. Вереница – с. Д. Вереница – гр.
Монтана

Информация за изпълнението
на договор

Превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебната
2015 / 2016 година от местоживеенето до населено
място със средищно училище в Община Монтана и
обратно в 7 обособени позиции:
Обособена позиция 2: Линия: гр. Монтана – с. Липен
– с. Стубел – V СОУ „Христо Ботев”, гр. Монтана – II
СОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Монтана

Информация за изпълнението
на договор

Превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебната
2015 / 2016 година от местоживеенето до населено
място със средищно училище в Община Монтана и
обратно в 7 обособени позиции:
Обособена позиция 3: Линия: гр. Монтана – с. Ст.
Буче – с. Войници – VIII СОУ „Отец Паисий”, гр.
Монтана

Информация за изпълнението
на договор

Превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебната
2015 / 2016 година от местоживеенето до населено
място със средищно училище в Община Монтана и
обратно в 7 обособени позиции:
Обособена позиция 4: Линия: гр. Монтана – с. Вирове
– филиал на ЦДГ 8 „Пролет”, с. Габровница

Информация за изпълнението
на договор

Превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебната
2015 / 2016 година от местоживеенето до населено
място със средищно училище в Община Монтана и
обратно в 7 обособени позиции:
Обособена позиция 5: Линия: гр. Монтана – с.
Безденица - с. Вирове – ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий”, с. Габровница; с. Габровница – с.
Безденица – с. Вирове – с. Габровница

Информация за изпълнението
на договор

Превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебната
2015 / 2016 година от местоживеенето до населено
място със средищно училище в Община Монтана и
обратно в 7 обособени позиции:
Обособена позиция 6: Линия: гр. Монтана – с.

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР
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Николово - с. Д. Белотинци – гр. Монтана
ЗОП – 31Ж/ 06.07.2016г.

Информация за изпълнението
на договор

Превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебната
2015 / 2016 година от местоживеенето до населено
място със средищно училище в Община Монтана и
обратно в 7 обособени позиции:
Обособена позиция 7: Линия: гр. Монтана – с. Г.
Белотинци - с. Смоляновци – гр. Монтана

ЗОП – 32А/ 15.07.2016г.

Заповед комисия

Реконструкция на съществуваща улица гр. Монтана

ЗОП – 33А/ 03.08.2016г.

Публично състезание

„Превоз на деца и ученици за учебната 2016 / 2017 г.
от местоживеенето до населено място със средищно
училище в Община Монтана и обратно” в 10
обособени позиции

ЗОП – 34А/ 11.08.2016г.

ЗОП – 24Д/ 11.08.2016г.

ЗОП – 24Е/ 11.08.2016г.

ЗОП – 22Г/ 12.08.2016г.

ЗОП – 13Г/ 15.08.2016г.

ЗОП – 19Г/ 15.08.2016г.

Обява по чл. 20, ал. 3

Решение за прекратяване

Решение за класиране

Решение за класиране

Ремонт на мини – футболно игрище в УПИ III, кв. 95,
гр. Монтана
Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски
надзор и изпълнение на СМР намногофамилни
жилищни сгради в гр. Монтана във връзка с
реализацията на Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради в 8 обособени позиции
Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски
надзор и изпълнение на СМР намногофамилни
жилищни сгради в гр. Монтана във връзка с
реализацията на Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради в 8 обособени позиции
Изготвяне на доклад за съответствие по смисъла на
чл. 143, ал. 1 от ЗУТ и упражняване на строителен
надзор при изпълнение на мерки, осигуряващи
енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради на територията на град Монтана във връзка с
реализацията на НПЕЕМЖС в 8 обособени позиции

Информация за сключен
договор

Изграждане на Център за разделно събрани отпадъци
от домакинства, в т. ч. едрогабаритни, опасни
отпадъци от домакинствата, гр. Монтана

Информация за сключен
договор

Осъществяване на строителен надзор на „Изграждане
на Център за разделно събрани отпадъци от
домакинства, в т. ч. едрогабаритни, опасни отпадъци
от домакинствата, гр. Монтана”

ЕИИР

ЕИИР

ТУС

ТУС

ЕИИР

ЕИИР

ТУС

ТУС

ТУС

ТУС

ТУС

ТУС

ТУС

ТУС

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР
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ЗОП – 26Д/ 22.08.2016г.

ЗОП – 35А/ 23.08.2016г.

ЗОП – 33Б/ 25.08.2016г.

ЗОП – 34Б/ 29.08.2016г.

ЗОП – 36А/ 31.08.2016г.

ЗОП – 33В/ 07.09.2016г.

ЗОП – 33Г/ 07.09.2016г.

ЗОП – 36Б/ 08.09.2016г.

ЗОП – 36В/ 13.09.2016г.

ЗОП – 22Д/ 21.09.2016г.

Информация за изпълнението
на договор

Доставка на техника за шредиране на биоразградими
отпадъци

ЕИИР

ЕИИР

Публично състезание

Строителни и ремонтни работи на училищни сгради в
община Монтана

ТУС

ТУС

ЕИИР

ЕИИР

ТУС

ТУС

ТУС

ТУС

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ТУС

ТУС

ТУС

ТУС

ТУС

ТУС

Заповед комисия

Заповед комисия

Договаряне без обявление

Заповед комисия

Решение за класиране

Заповед комисия

Решение за класиране

Информация за сключен
договор

„Превоз на деца и ученици за учебната 2016 / 2017 г.
от местоживеенето до населено място със средищно
училище в Община Монтана и обратно” в 10
обособени позиции
Ремонт на мини – футболно игрище в УПИ III, кв. 95,
гр. Монтана
Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски
надзор и изпълнение на СМР на многофамилна
жилищна сграда в град Монтана, находяща се на
адрес: ж. к. Младост 2, бл. 14, вх. А и Б във връзка с
реализацията на НПЕЕМЖС
„Превоз на деца и ученици за учебната 2016 / 2017 г.
от местоживеенето до населено място със средищно
училище в Община Монтана и обратно” в 10
обособени позиции
„Превоз на деца и ученици за учебната 2016 / 2017 г.
от местоживеенето до населено място със средищно
училище в Община Монтана и обратно” в 10
обособени позиции
Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски
надзор и изпълнение на СМР на многофамилна
жилищна сграда в град Монтана, находяща се на
адрес: ж. к. Младост 2, бл. 14, вх. А и Б във връзка с
реализацията на НПЕЕМЖС
Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски
надзор и изпълнение на СМР на многофамилна
жилищна сграда в град Монтана, находяща се на
адрес: ж. к. Младост 2, бл. 14, вх. А и Б във връзка с
реализацията на НПЕЕМЖС
Изготвяне на доклад за съответствие по смисъла на
чл. 143, ал. 1 от ЗУТ и упражняване на строителен
надзор при изпълнение на мерки, осигуряващи
енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради на територията на град Монтана във връзка с
реализацията на НПЕЕМЖС в 8 обособени позиции
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ЗОП – 24Ж/ 21.09.2016г.

ЗОП – 35Б/ 26.09.2016г.

ЗОП – 36Г/ 03.10.2016г.

ЗОП – 12Д/ 04.10.2016г.

ЗОП – 33Д/ 05.10.2016г.

ЗОП – 35В/ 05.10.2016г.

ЗОП – 18Г/ 24.10.2016г.

ЗОП – 35Г/ 01.11.2016г.

ЗОП – 37А/ 11.11.2016г.

Информация за сключен
договор

Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски
надзор и изпълнение на СМР намногофамилни
жилищни сгради в гр. Монтана във връзка с
реализацията на Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради в 8 обособени позиции

Заповед комисия

Строителни и ремонтни работи на училищни сгради в
община Монтана

Обявление за възложена
поръчка

Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски
надзор и изпълнение на СМР на многофамилна
жилищна сграда в град Монтана, находяща се на
адрес: ж. к. Младост 2, бл. 14, вх. А и Б във връзка с
реализацията на НПЕЕМЖС

Информация за изпълнението
на договор

Основен ремонт на улици „6 – ти септември” и
„Янтра”, гр. Монтана

Обявление за възложена
поръчка

„Превоз на деца и ученици за учебната 2016 / 2017 г.
от местоживеенето до населено място със средищно
училище в Община Монтана и обратно” в 10
обособени позиции

Решение за класиране

Строителни и ремонтни работи на училищни сгради в
община Монтана

Решение за прекратяване

Консултантски услуги за осигуряване на качеството,
контрол и текущо подпомагане във връзка с
дейностите по изпълнение на „Изграждане на Център
за разделно събрани отпадъци от домакинства, в т. ч.
едрогабаритни, опасни отпадъци от домакинствата,
гр. Монтана”

Обявление за възложена
поръчка

Строителни и ремонтни работи на училищни сгради в
община Монтана

Информация за изпълнението
на договор

Извършване на обследвания за установяване на
техническите х-ки, свързани с изискванията по чл.
169, ал. 1, т. (1-5) и ал. 2 ЗУТ, изготвяне на технически
паспорт, както и извършване на обследване за
енергийна
ефективност
и
предписване
на
необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и
минимални изисквания за енергийна ефективност и
сертифициране по реда на ЗЕЕ по Обособена позиция
№1

ТУС

ТУС

ТУС

ТУС

ТУС

ТУС

ТУС

ТУС

ЕИИР

ЕИИР

ТУС

ТУС

ЕИИР

ЕИИР

ТУС

ТУС

ТУС

ТУС

12

ЗОП – 37Б/ 11.11.2016г.

ЗОП – 38А/ 14.11.2016г.

ЗОП – 37В/ 15.11.2016г.

ЗОП – 37Г/ 15.11.2016г.

ЗОП – 37Д/ 15.11.2016г.

ЗОП – 37Е/ 15.11.2016г.

Информация за изпълнението
на договор

Извършване на обследвания за установяване на
техническите х-ки, свързани с изискванията по чл.
169, ал. 1, т. (1-5) и ал. 2 ЗУТ, изготвяне на технически
паспорт, както и извършване на обследване за
енергийна
ефективност
и
предписване
на
необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и
минимални изисквания за енергийна ефективност и
сертифициране по реда на ЗЕЕ по Обособена позиция
№2

Обява

Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на
общинска пътна мрежа на територията на община
Монтана сезон 2016/2017

Информация за изпълнението
на договор

Извършване на обследвания за установяване на
техническите х-ки, свързани с изискванията по чл.
169, ал. 1, т. (1-5) и ал. 2 ЗУТ, изготвяне на технически
паспорт, както и извършване на обследване за
енергийна
ефективност
и
предписване
на
необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и
минимални изисквания за енергийна ефективност и
сертифициране по реда на ЗЕЕ по Обособена позиция
№6

Информация за изпълнението
на договор

Извършване на обследвания за установяване на
техническите х-ки, свързани с изискванията по чл.
169, ал. 1, т. (1-5) и ал. 2 ЗУТ, изготвяне на технически
паспорт, както и извършване на обследване за
енергийна
ефективност
и
предписване
на
необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и
минимални изисквания за енергийна ефективност и
сертифициране по реда на ЗЕЕ по Обособена позиция
№4

Информация за изпълнението
на договор

Извършване на обследвания за установяване на
техническите х-ки, свързани с изискванията по чл.
169, ал. 1, т. (1-5) и ал. 2 ЗУТ, изготвяне на технически
паспорт, както и извършване на обследване за
енергийна
ефективност
и
предписване
на
необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и
минимални изисквания за енергийна ефективност и
сертифициране по реда на ЗЕЕ по Обособена позиция
№3

Информация за изпълнението
на договор

Извършване на обследвания за установяване на
техническите х-ки, свързани с изискванията по чл.

ТУС

ТУС

ТУС

ТУС

ТУС

ТУС

ТУС

ТУС

ТУС

ТУС

ТУС

ТУС
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169, ал. 1, т. (1-5) и ал. 2 ЗУТ, изготвяне на технически
паспорт, както и извършване на обследване за
енергийна
ефективност
и
предписване
на
необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и
минимални изисквания за енергийна ефективност и
сертифициране по реда на ЗЕЕ по Обособена позиция
№5
ЗОП – 38Б/ 23.11.2016г.

ЗОП – 39А/ 28.11.2016г.

ЗОП – 39Б/ 07.12.2016г.

ЗОП – 39В/ 12.12.2016г.

ЗОП – 40/ 23.12.2016г.

Заповед за комисия

Обява

Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на
общинска пътна мрежа на територията на община
Монтана сезон 2016/2017
Дезинсекция,
дезинфекция,
дезакаризация
дератизация в община Монтана през 2017 г.

и

Информация за удължаване
на срок

Дезинсекция,
дезинфекция,
дезакаризация
дератизация в община Монтана през 2017 г.

и

Заповед комисия

Дезинсекция,
дезинфекция,
дезакаризация
дератизация в община Монтана през 2017 г.

и

Публично състезание

„Паркоустройство и благоустройство в два парка и
ремонт на улица по три обособени позиции на
територията на община Монтана“:
Обособена позиция № 1 „Паркоустройство и
благоустройство (рехабилитация) на лесопарк
„Калето“;
Обособена позиция № 2 „Основен ремонт на парк
"Огоста";
Обособена позиция № 3 „Ремонт на улица „Хаджи
Димитър“

ТУС

ТУС

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР

ЕИИР
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