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оБяв.!1внив и тРи&пю[вАнв нА договоР &{ оБ1]|Ёствв!|^ поРь(кА (шр.и' 6)

АгЁнция по оБщЁствени поРьчки
1000 ффия, ул. леге 4

е'па!!: !кФаоц!9 , аор@аор.ф
иктернет ад!)ес: ьф://шшш.аф.ф

зА [1Рик/||очвА||в [|А доповоР 3А овш[вс1вв[{А поРь![кА

.(е..тповод:а пнфоршд|{||я
па|лида на вьз'|о}с{теля: оо145
11оде.гтение: 111 на нои - тиевен
11зходящ номер: :о26-:.4-2#2 0! дата о7|тэ|эох7
коме|1тар на въз'1о)|с'теля:
00145-2о1?-01о9

РА3дц'1 [: 8Б&'[Ф)!&11Б'|

национален осигурителен институт ' чрез тп
на нои - плевен

пациона.'|ен регисфационен номер:
1'2|ов2521о\11

пощевски адрес:
пл. иван миндиликов ш!8

Радослав костадинов 0з59 6488448о

1еуеп@п551. 0з59 64884440

Фсновен адрес ([!8| );
ь!!р5 : /,/пп}'.. по| . ь9
Адрес на профила на !(ущъача (( п.]-):
ь[!р5 : /,/!епоетв-рш51!с. пзз|.
1.2) в!.|д ва 8ъзло'с{те.'|я
(поть.лгва се от гфлинен възлотогте.гт)

!йинистерствоилидт!)ппдърх(авенорган' [||фливноправнаоргани3ация
вкпюч!{телно техни Рег|!она]|ни н]|и месгн1!

|.3) Фсновна дейпост
(потгьпва се от тфличен възлогстто:)
!Фбщесгвени уоуги

!Франа
!Фбществен ред и сицРност
!Фколна среда
! [1кономпнески и финансови дейностп

!Ёастаняване/:килицшо ст)оите,!ство и места
за 0тди)( и ч'ггура

!€оциална закрила
!Фтдих, :9.ггура и вероизповедавие
!Фбразование
8друга дейност: управ'!ява дьря(авн0п)

общесгвено осицряване

[.4) 0сновна дейшоо
(потгь.:гва се от се:сторев вьзлотсг+тел)

!!|роизводство' пренос и ра:,пРеделение на таз !){(епезотгьтл:и ус:уги
и то[!:г|инна енерг[{я

!8ле:<трипеска енергия !фадски х<елезотгьтни, ц>амвайни,
що.ггейбусни голи автобусни услри

унп] зь45ь85с_зо 1 -4о!ё.л{{]96б?ио{э



оБ'в]|внив 3^ пРиклю(вАпЁ нА договоР 3А оБцшс1в€нА поРь!кА (фрси 6)

РА3дв'1 !!: пРФ|{в.(5гРА' пРццо}!цА|цА ск'[1очвА1|вто г1А
А

|!.:) 0бегст на поръ'пслта
|-']Фгооителсгво й.!!оставки Ёуслп,ггд

!1.э) |1роцедрата е отц'}|та с ре|пение
шо: 7о25оо о[ 22| о6 |2о1'7 л.\!мм| тттт

п.3) уп!!|(алеп ш9 на по]}ъ|п0та в Р€гпслъ1га па обществен|тте цо1}ь!п(||
п}бли|9вана в Регисгъра на общесгвен|{те потуьчки под уникален ш9:
оо145-2о 17-о1о9(ппппп-ууту->ооо<)

п.4) о]ц{са]|пе па п|'ед}[ета н8 по1}ъ|!ката
предметът на обществената поръчка включва доставка на 2 (два) броя
6аркод четци, които представляват ръчни баркод скенери. в техническите
спецификации са посочени о6!]у|те и минималниве иэисквания към технически
параметри. на които следва да от!оварят дос1гавените баркод яетци (ръвни
баркод скенери ) .

РА3.00Ё/| !11: 9ё/[овия нА договоРА
|т|.1) номер на догово!а: 1оо5-14_6 ст тт!тт!эотт лл!мм/гттт
[п.2) дог0во|'ът е ск'!х)чен с.]|ед

за Бьзлагане на обществена по|уьчка
спораз]/мение

система за доставки
система

[ш.з) и3пь'|н!гте]| по договооа
официално наименование:
влтех воод

национален регцсграционен вомер:
о404?оз10

пощенски адрес:
бул. димитър Благоев п|1

|рад:
ди!д4тровтрад

код шт'т8:
вс422

{|ощенски код:
640о

дър}(ава:
вс

в'[€|сгронна поща:
о'{]севе1!есьь9. соп

те]!ефон:
оз91 6104з

и[{т€рнет адрес: (('&!) Факс:
0з91 94180

изпъ'1н!'телят е мсп .{{а & Ёе!
поръчката е въз'|о'кена на обединение д&п нея
[п.д) пои пзцъл||енце-по учдс!в!т по]1||з!гьлнптепи лап нея

оф|цп|!лно паишеновдвие дейност' и3][ълн.ша]|а от дя'| !|а участ1{е
под!|3||ъ'!в'ттеля н!

под!|3|!ълнптел
я (96 ст
дотювооа)

[п.5) пред}|€п н8 договора
"доставка на 2 бр. баркод четци на тп на нои - плевен''
[11.6) фок на изпълпте:п:е
€рок на изпъ.гтнение в месец|{: 

- 

пл\1 А||\' 2о (от ск.глпонване на договора)
|1лт1

нача]|на дата 

- 

дд/мм/гггг
квайпадата лл1мм!тттг

[!!.7) Фойност' поооче8а в доповора (в пртФРц):
с1тойност без ддс: 398.00
Разменен п9рс кьм 86!1[:

ва'гга: в6ш

111.8) Фбцдествената по|уь||кд е във вРъзка с щ'ое|п и/пл:п щгоц:алла' да п не в
ф:плавсхра::/а със соецс!за 0т вв!опейслсдя съ:оз

унп: зм5ш5'-зп14о1.{п(изф8'и'ф



гиРп!д|] оо|45 оБяв]Бвив зА гРиклю!вд{Ё н^ договоР 3А оБцФстввн^ поРь(к^ (!.!.и' 6)

е от

РА3дв'| (9: !|Р!{Ё'|[@{вАнв нА договоРА
е из[гь'[нен
е предсрочно прекратен
е прекратен поради унищо'{(ено рамково споразумение
е

у3 до1ть'|нитв'|нА и1*!оРмАция (когато е пр:ало:лолтио)

ту.1) дата нд п|'цк'|х)чвдне:

1у.2) пр!|чцнп аа :ц:ец:атпаяе[п:п:цоясавапе на договора (когато е прцлотсип:о)

ту не

ту.4) до!юво|}ът е из!ть'!нев в ч'ок Аа 8 не п
дотювоРьт е изтгь.,!нен сьс забава от 

- 

месец(а) или 

- 

Ани от крайния срок на
и3!ты!|{ение на договора
11ринини за забавата (когато е прилолс:мо):

[у.5) до[ово|}ът е пзгъ.::нен в ::ъ:леп обе:л да 8 не !
изпъ;!нениет! е 

- 

% от предмета на договора (при васплнно изпъ.гтненце).
пр||чини за част||чного пзтгь.тгнение (когатэ е при.глохо:мо):

гу.6) инфорша|{!|я аа !|!}!' 1атен&та ч|}!а по договорд (в |||!фри):
фойност без А,4€: 398.00 ва'ту]а:
Разменен пурс кьм в@11[:

ту.7) във вРъ3кд с и:|!гьлнеп!|епо па доповор8 ое дъ]| кдт |{.][и са !т !атепи да п не 8
неус:ойк:т! от изтгьллнителя Размер: 

- 

ва'|ута: 

-

! сг вьзлохсгтт_.ггя РазмеР: 

- 

ва]уга: 

-

причпн1. за възникване на за'Фл)|€ни9то за нФстойките (когато е прило:кимо):

унп| !ь45ш5г-зп!4о!ё!л6{]96п!ис4.



оБяш|вниБ з^ !тР|дс]1ючв^[€ !ц дргов9

!а'1ина у,1,

уц.д) длъл.посг3
диРектор на тп на
сът!ласно заповед

$'ытё
на

по

7п&

ш1016-40-251/10. 0з. 201? т.

унп: !н5ь05!!''|_40!}.л{{96{Ё{&4.


