
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ В 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на доставки, чрез покупка, на горива в пет 

обособени позиции за периода от 01.01.2015г. до 31.12.2015г.  както следва:  

          1.За доставка по  Позиция №1 „Определяне на изпълнител за зареждане с гориво – Дизелово гориво на 

служебните  автомобили  на Община Върбица  от специализирани  обекти за зареждане с горива находящи се на 

територията на гр. Върбица, 

2.За доставка по  Позиция №2 „Определяне на изпълнител за зареждане с гориво – Бензин А95Н на 

служебните автомобили  на Община Върбица  от специализирани  обекти за зареждане с горива находящи се на 

територията на гр. Върбица, 

3.За доставка по  Позиция №3 „Определяне на изпълнител за зареждане с гориво  - Газ  – пропан-бутан за 

служебните автомобили  на Община Върбица  от специализирани  обекти за зареждане с горива находящи се на 

територията на гр. Върбица, 

4.За доставка по  Позиция №4 – „Определяне на изпълнител за доставка на Газьол за отопление(маркирано 

гориво с адитив) за нуждите на административните звена на Община Върбица, 

5.За доставка по  Позиция №5 – „Определяне на изпълнител  за доставка на Метан за отопление -  за нуждите 

на административните звена на Община Върбица” 
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