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Пряко договаряне по реда на чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет:

„Приемане на генерираните смесени битови отпадъци на територията на Община
Попово на лицензирана площадка и последващото им транспортиране до
специализирани инсталации.”

          

                              

  РЕШЕНИЕ
(публикуван на: {tip ...Удостоверение на време...::Сериен № на удостоверението за време: 0x03A3580191D5           Удостоверено време: 26.09.2018 18:08                   Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority}26.09.2018 г. 18:08 ч.{/tip})
  

  
        

ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: {tip ...Удостоверение на време...::Сериен № на удостоверението за време: 0x03A35814C7A0          Удостоверено време: 06.11.2018 16:52 Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority}06.11.2018 г. 16:52 ч.{/tip})

ДОГОВОР
(публикуван на: {tip ...Удостоверение на време...::Сериен № на удостоверението за време: 0x03A35814C793          Удостоверено време: 06.11.2018 16:51 Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority}06.11.2018 г. 16:51 ч.{/tip})
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http://files.popovo.bg/obst_porachki/2018/26-09-2018_otpadaci/reshenie.pdf
http://files.popovo.bg/obst_porachki/2018/26-09-2018_otpadaci/obyavlenie_za_vyzlojena_porychka.pdf
http://files.popovo.bg/obst_porachki/2018/26-09-2018_otpadaci/dogovor.pdf
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АНЕКС 1(публикуван на: {tip ...Удостоверение на време...::Сериен № на удостоверението за време: 0x03A358521298           Удостоверено време: 28.02.2019 16:10  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority}28.02.2019 г. 16:10 ч.{/tip})
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http://files.popovo.bg/obst_porachki/2018/26-09-2018_otpadaci/aneks_1.pdf
http://files.popovo.bg/obst_porachki/2018/26-09-2018_otpadaci/obyavlenie_za_priklyuchen_dogovor.pdf

