ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с
предмет: „Предоставяне на проектантскн услуги за подготовка на инвестиционни
проекти, необходими на община Георги Дамяново за кандидатстване с проектни
„Основни услуги и обновяване иа селата в селските
предложения по Мярка М07
райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително
инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на „Програма
за развитие на селските райони 2014-2020г.”

-

ДОКЛАД

от Комисията по Заповед Ме 93 от 19.04.2016 г. на Кмета на община Георги Дамяново за
провеждане на открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените
*поръчки (ЗОП) с предмет: „Предоставяне иа проектантскн услуги за подготовка на
инвестиционни проекти, необходими на община Георги Дамяново за кандидатстване с
„Основни услуги и обновяване на селата в
проектни предложения по Мярка М07
селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестнцнн в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително
инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на „Програма
за развитие на селските райони 2014-2020г.”, открита Решение М: 50 от 14.03.2016г. на Кмета
на община Георги Дамяново

~

Относно: Работата ни

Георги Дал/яново

ІСОЛПІСЪІЯІПЛ,

по Заповед МІ 93

от

19. 042016 г.

на ІСиеІпа на обишна

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АЛЕКСАНДРОВА,
В качеството си на членове на комисията, назначена
със Заповед Не 93 от 19.04.2016 г.
Кмета
община
Георги
Дамяново
на
на
за провеждане на открита процедура по реда на чл. 14,
ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Предоставяне на проектантска
услуги за подготовка на инвестиционни проекти, необходими на община Георги Дамяново за
кандидатстване с проектни предложения по Мярка М07
„Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура,
включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на
„Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” Ви докладваме следното:
Комисията проведе три заседания, първото от които
19.04.2016 г., второто на
25.04.2016 г. и третото на 28.04.2016 г.
- на
За работата на комисията бяха съставени 3 подробни протокола, които представляват
един протокол по смисъла чл. 72 от ЗОП. Протоколите са подписани от всички членове на
комисията. Особени мнения не бяха изразени.
Приложения към доклада: протоколите от работата на комисията

-

С

уважение,
Комисия по Заповед Не 937 от 19.04.2916 г. на Кмета на община Георги Дамянова
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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