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Договор за безвъзмездна финансова помощ № 58111-С065-256/21.12.2009 г. за проект № 58111-65-256 „Интегриран 
проект за воден цикъл на гр.Враца”, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на 
Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

 
 
                                                                                                                                                                                     

На 09.05.2013 г. Община Враца, въз основа на решение № 523/04.04.2013 г. на Кмета на Община 
Враца, след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на 
Закона за обществените поръчки за „Доставка на оборудване – многостъпални помпи и 
измервателни устройства” в рамките на Проект № 58111-65-256 „Интегриран проект за воден 
цикъл на гр. Враца” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013, сключи два Договора, 
както следва: 
 
1. „Доставка на водомери за студена вода” в рамките на Проект № 58111-65-256 „Интегриран 
проект за воден цикъл на гр. Враца” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.  
 
Обхватът на този договор включва доставка на пет вида водомери за студена вода, с 
дистанционно отчитане. Общо 4020 броя. 
Срокът за доставка е 10 календарни дни, считано от датата на заявка на Възложителя. 
Гаранционният срок на доставените водомери е 60 /шестдесет/ месеца.  

Избраният изпълнител е  “АКВАРОР - БОЯДЖИЕВ И СИНОВЕ” ООД. 

Стойността на договора е 689 941,14 лв. без ДДС.  

 

2. „Доставка на помпи за водоснабдяване” в рамките на Проект № 58111-65-256 „Интегриран 
проект за воден цикъл на гр. Враца” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.  
 
Обхватът на този договор включва доставка на три броя водоснабдителни помпи. 
Срокът за доставка е 30 календарни дни, считано от датата на заявка на Възложителя. 
Гаранционният срок на доставените помпи е 60 /шестдесет/ месеца.  

Избраният изпълнител е  “ПРОСТРИЙМ ГРУП” ЕООД. 

Стойността на договора е 85 284,00 лв. без ДДС.  

За участие в процедурата бяха подадени 9 оферти. 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа 
се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на 
Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите.  

 
 


