Списък на сключени договори
2017 г.

Договор №/

Дата

Предмет на договора

Изпълнител

РД 50- 192-3

03.01.2016 г.

Доставка на офис консумативи и канцеларски материали

"КЛАМЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД

01.03.2017 г.

Предпътен технически преглед

„АВТОТРАФИК-96” ООД

06.04.2017 г.

Обслужване на работниците и служителите на „ МИГ Средец”
от Служба по трудова медицина

„СТМ ЕВРО – БУЛМЕДИК” ООД

06.04.2017 г.

Обслужване от Служба по трудова медицина на основание
договор за обслужване

„СТМ ЕВРО – БУЛМЕДИК” ООД

21.04.2017 г.

Поддръжка на интернет страница

2733- I
Анекс към
договор №
2733- I/
06.04.2017 г.
Анекс към
договор №
РД 50- 192-2/
01.12.2016 г.

РД 50-192-4

08.05.2017 г.

РД 50-192-5

18.09.2017 г.

Изготвяне
материали
ВОМР на
материали

и отпечатване на печатни
информационни
и „Наръчник за бенефициенти към Стратегия за
МИГ Средец” и изработка и доставка на рекламни
и табели, включително и монтаж на табелите

Доставка и монтаж на метални архивни шкафове

„ДЖИ-ТЕХ3” ЕООД

ЕТ „ ТУТО-КОСТАДИН КЪНЕВ“

"КЛАМЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Анекс към
договор №
РД 50- 192-3/
03.01.2017 г

18.09.2017 г.

РД 50-192-6

05.10.2017 г.

РД 50-192-7

09.10.2017 г.

Доставка на офис консумативи и канцеларски материали

"КЛАМЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Организиране и провеждане на информационни събития и
обучения за местни лидери и представители на уязвимите
групи, както следва: по две информационни срещи в пет
населени места; три информационни семинара; еднин семинар „АЛИАНС БАЛКАНИ КОНСУЛТ“
с представители на ромската общност и едно двудневно
ООД
обучение на тема: „Изготвяне на бизнес план, заявление и
окомплектоване
всички
съпътстващи
документи
за
кандидатстване към Стратегия за ВОМР на „МИГ Средец”
Организиране и провеждане на обучение за персонала и
членовете на ОС на тема: „Придобиване на знания и умения за
ТВОРЧЕСКО АНАЛИТИЧНА
оценка на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на ГРУПА „ОБЩЕСТВО И ПРИРОДА”
„МИГ Средец“

2016 г.

Договор №/

503543749
Приложение
№1, 2 и 3

РД 50- 192-1

Дата

Предмет на договора

04.01.2016 г.

Мобилна телефонна услуга

01.12.2016 г.

Тарифен план, телефонни номера, ценоразпис

23.02.2016 г.

За отдаване под наем на общински обекти

Изпълнител

„МОБИЛТЕЛ” ЕАД

01.12.2016 г.

За пренос на данни – интернет

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

„ДЖИ-ТЕХ3” ЕООД

РД 50- 192-2

01.12.2016 г.

Поддръжка на интернет страница

„ДЖИ-ТЕХ3” ЕООД

РД 50- 1922а

01.12.2016 г.

Рекламно обслужване, чрез публикации

„ЧЕРНОМОРСКИ ФАР” ЕАД

