ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки
(ЗОП) с предмет: “Консултантски услуги за изготвяне на Заявления за подпомагане,

управление и отчитане на проекти на община Георги Дамяново 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", „Програма за развитие на
селските райони 2014-2020г.”.

-

ОБИНАГ

РГИ

МЯН ВО ОБЛА

ПРОТОКОЛМ2

МОНТА А

Днес 27.0 201 бг. в 11:00 часа в заседателната зала на община Георги Дамяново в
изпълнение на Заповед Не 82 от 12.04.2016 г. на Кмета на община Георги Дамяново се събра
комисия в състав: Председател: адв. Цветан Димитров - юрист
Членове:
Павлина Алексова директор д-я „ФСД”
Надя Стайкова Дамянова мл. експерт „Екология, култура и ЗУА”

-

-

със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти по открита процедура по реда
на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет “Консултантски
услуги за изготвяне на Заявления за подпомагане, управление и отчитане на проекти
на община Георги Дамяново по Мярка М07
„Основни услуги н 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”, „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”
Комисията продължава работата си на закрито заседание и установи
следното:
В изпълнение на решенията по Протокол Не 1
от работата на комисията от
12.04.2016г. И в изпълнение разпоредбите на чл. 68, ал. 7 И ал. 8
от ЗОП, Протокол М91 е
публикуван на профила на купувача в Досието на обществената
поръчка. Копие от
протокола с изпратен на всички участници по пощата и е получен от тях, видно от

получените обратни разписки.
В посоченият 5 - петдневен срок
комисията констатира, че в деловодството на
община Георги Дамяново, са постъпили пликове с допълнителни
документи на следните
участници:
Участник .Мз 3 ~ „Рила консулт“ ЕООД, град София с допълнителни документи
постъпили на 22.04.2016г. под Вх. Не 3000-5399.
Участник М 5 „Консулт СС“ ЕООД, град Варна с допълнителни
- под Вх. Ме 3000-5357
постъпили на 18.04.2016г.
Комисията пристъпи към проверка на допълнителните документи,
представени от
участниците, съгласно изискванията на Протокол Ле 1 от 12.04.2016г. В хода на работата на
комисията бе у тановено следното:

За Участник .Не 3

„Рила консулт“ ЕООД, град София: Представено е преводно
- за участие
нареждане за внесена гаранция
под формата на парична сума в размер на 2640,00
лева.
Видно от представените допълнителни документи и след извършен
повторен
преглед на съдържащите се в ПЛИК Мз 1, Комисията установи, че участник „Рила консулт“
ЕООД, град София, е представил всички изискуеми от закона и възложителя
документи и
същите съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
открита процедура но реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки
(ЗОП) с предмет: “Консултантски услуги за изготвяне на Заявления
за подпомагане,
управление и отчитане на проекти на община Георги Дамяново 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", „Програма за развитие на
селските райони 2014-2020г.”.

-

Участник „Рила консулт“ ЕООД, град София отговаря на заложените
от
Възложителя в Обявлението и Изискванията и указанията за подготовка
офертата
в
на
настоящата процедура, критерии за подбор и минимални изисквания по ПЛИК Ла 1.

За Участник

.Мз

5 „Консулт СС“ ЕООД, град Варна: Представени
са следните
документи: 1.Списък на допълнително представените документи; 2. Декларация списък
на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на общетсвената
поръчка (Образец Не 6); 3. Копие на Диплома за завършено висше образование по
специалност счетоводна отчетност на Ваня Петкова Димова; 4. Копие на Служебна книжка
Мз 258
на Ваня Петкова Димова; 5. Копие на Трудова книжка на Ваня Петкова Димова 2
б.
броя;
Копие на Трудов договор Мз 1/О1.10.2ОО9г. между „БАЛКАН-ЕКСПРЕСКОНСУЛТ” ООД и Ваня Петкова Димова; 7. Декларация по
чл. 51а ЗОП за ангажираност
на експерт (Образец Ле 7) от Ваня Петкова Димова.
Комисията конс атира, че с представянето на допълнителните
документ участникът
доказва, че разполага с Експерт 3 Мониторинг и контрол, с квалификация и умения
висше образование, степен „Бакалавър”
или по-висока в областта на правото и/или
икономиката и/или публичната администрация или еквивалентна, който да притежава общ
професионален опит минимум 4 (четири) години.
Видно от представените допълнителни документи и
след извършен повторен
преглед на съдържащите се в ПЛИК Мз 1, Комисията установи, че участник „Консулт СС“
ЕООД, град Варна, е представил всички изискуеми от
закона и възложителя документи и
същите съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.
Участник „Консулт СС“ ЕООД, град Варна отговаря на
заложените от възложителя
обявлението
в
и Изискванията и указанията за подготовка на офертата в настоящата
процедура, критерии за подбор И минимални изисквания по ПЛИК Не 1.

-

След като се запозна обстойно с документите в Пликове Не 1 “Документи
за подбор” и
допълнително представените от участниците документи по Протокол 1, при преценката си
за условията за подбор и допу тимост, предвид изискванията на възложителя, зададени в
обявлението, комисията

РЕШИ:
ОПУСКА до разглеждане по същество на документите в ПЛИК
„Предложение за изпълнение на поръчката” на следните участници:
Участник М 1 „Евростарт 2008“ ЕООД, град София.
Участник Ле 2 - „Акваексперт-12" ООД, град Силистра.
Участник .Мз 3 - „Рила консулт" ЕООД, град София.
Участник М 4 - „Юни проджект“ ЕООД, град София.
Участник М 5 - „Консулт СС“ ЕООД, град Варна.
-

М: 2

Комисията пристъпи към разглеждане на ПЛИК Ле: 2 „Предложение за
изпълнение на
поръчката” на допуснатите участници и конст ира както следва:
По отношение на Уча
ик 1
частникът е пред тавил предл
предложение" по Обазет
.

Евос

2008“ ЕОО
Соия.
сние за изпълнение на поръчката „Техническо

р

рд

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
открита процедура по реда иа чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки
(ЗОП) с предмет: “Консултантски услуги за изготвяне
на Заявления за подпомагане,
управление и отчитане иа проекти на община Георги Дамяново по Мярка М07
„Основии 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", „Програма за
развитие на
селските райони 2014-2020г.”.

-

Участникът не е представил попълнена
обазе: за това, коя част от
Д ашия
офертата има конфиденциален характер и изисква
от Възлож теля да не я разкрива.
Представянето на Декларацията не е задължително
условие и е вменено само във
възможностите, които предоставя възложителя на участниците за посочване на конкретна
конфиденциална информация.
В представеното „Техническо предложение“°/„Предложение
за изпълнение на
поръчката” по Обазе: А” 9 участникът е посочил
следните срокове, съгласно
изискванията на документацията за участие:
Сок на валиност на оетата: 180 (сто и осемдесет) календарни дни
За ейност 1 и по-ейност те по нея:
Изготвянето на заявлението за подпомагане за
съответното проектно предложение ще
извършим след, датата на подписване на договора за обществена поръчка, и не по късно
от
2 (два)
календарни дни предхождащи крайната дата за прием на 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” по „Програма
за
развитие
на
селските
райони 2014-2О20г.”, съгласно официално публикувания
индикативен график или документ
за прием на Заявления за подпомагане, публикуван на официалната интернет страница
на
„Програма за развитие на селските райони 2О14-2020г.”.

-

За ейност 2 и
ейнос те по нея:
Запознати сме по
и приемаме, че срокът за изпълнение на съответните под-дейности,
започва
своето действие за съответния проект, след сключване на договор за отпускане
на
финансова помощ за
финансирането му и
Изпълнителя,
получено
при
уведомление/известне от възложителя за стартиране
изпълнението на договорните
задължения по настоящата обществена поръчка за конкретния получил финансиране
проект. Крайння срок за изпълнение на съответната под-дейност е до датата на внасяне
на
искане/заявка за окончателно плащане по финансирания проекгПри
липса на сключен
договор за отпускане на финансова помощ за финансиране на някое от проектните
предложения/проекти от Държавен фонд «Земеделие», настоящат Дейност 2,
няма да се
изпълнява за съответния не финансиран проект и двете страни (община Георги Дамяново и
Изпълнителя) не дължат неустойки или пропуснати
ползи една към друга от какъвто и да
било характер и/или предмет, които са в обхвата
на проекта за който липсва сключен
договор за отпусната финансова помощ.
КОМНСНЯТЗ УСТІІНОВН,
че ГОРСПОСОЧОІНІТС СРОКОВС, 0
ВЪЗЛОЖИТЕЛ!! ПОСОЧВНН В ДОКУМОІІТЗЦІІЯТЗ
32 участие.

варят на

НЗНСКВЗНІІЯТЗ

на

КЪМ СВОСТО ТСХНИЧССКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ,

участникът е ПРИЛОЖНИ:
И Обясннтелна записка ИЗПЪЛНСНИС
за
на поръчката.
В съответствие с разпоредбата на чл. 69а, ал. 2, т.

1

от ЗОП, Комисията разгледа
предложението на участника за установяване на съответствието му с изискванията на
възложителя.

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки
(ЗОП) с предмет: “Консултантски услуги за
изготвяне на Заявления за подпомагане,
и
община
управление отчитане на проекти на
Георги Дамяново по Мярка М07
„Основни услуги н обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа
за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването иа всички видове
малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергня от
възобновяеми източници и спестяване на енергня”, „Програма за
развитие на
селските райони 2014-2020г.”.

-

Констатирано беше, че предложението съответства
на изискванията на Възложит я.

По отношение на Уча ник Л' 2
Акваекепе 12“ ОО г а С и а.
Участникът е представил предложение за изпълнение
на поръчка а „Техническо
предложение” по Обазе: МІ 9
Участникът е представил попълнена
еклашия по обазеъ. за това, коя част от
офертата има конфиденциален характер и изисква възложителя
от
да не я разкрива.
В тази връзка посочената по
долу информация е съобразена с чл. 33, ал. 4 от
закона за обществените поръчки (в сила кьм датата на откриване на ІІроцедурпІІІа):
В представеното „Техническо предложение”/,,Предложение
за изпълнение на
поръчката” по Обазг:. м› 9 участникът е посочил срокове
за валидност на офертата и за
изпълнение на дейностите със съответните под-дейности, които отговарят в пълна степен
на изискванията на възложителя и документацията за участие.
КЪМ СВОЕТО ТСХНИЧССКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ,

Ј

участникът е ПрИЈІОЖИЛІ
Обяснителна записка за ИЗПЪЛНЕНИЕ на поръчката.

В съответствие с разпоредбата
на чл. 69а, ал. 2, т.

1

от ЗОП, Комисията разгледа
предложението на участника за установяване на съответствието му с изискванията
на
възложителя.
Констатирано беше, че предложението съ
тветства на изискванията на възложителя.
По ношение на Учас
Рила коис лт“ЕОО г а Со ня:
Участникът е представил предложение
за изпълнение на поръчката „Техническо
предложение” по ОбазегмІ 9.
УЧЗСТНИКЪТ С
представил попълнена ЕКЛІІЦІНЯ ПО 0661381
КОЯ част ОТ
офертата има КОНФИДСНЦИЗЈІСН характер И ИЗИСКВЕІ ОТ ВЪЗПОЖИТСЈІЯ НСзаЯ това,
да
разкрива.
В тази връзка
посочената по долу информация е съобразена с чл. 33, ал. 4 от
закона за обществените поръчки (в сила къл: датата на шпкрштне на ІІроцедураІпа):
В представеното „Техническо
предложение”/„Предложение за изпълнение на
поръчката” по Обазе: М?
участникът е посочил следните срокове, съгласно
изискванията на документацията за участие:
Сок на валиност на оетата: 180 (сто и осемдесет) календарни дни
За ейност 1 и по-ейностите по нея.:
Изготвянето на Заявлението за подпомагане
за съответното проектно предложение ще
извършим след, датата на подписване на договора за обществена поръчка, и не по късно
от
2 (два) календарни
дни предхождащи крайната дата за прием на проектни предложения по
Мярка М07
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка
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” по „Програма
за развитие на селските
райони 2О14-2020г.”, съгласно официално публикувания индикативен график
или документ
за прием на Заявления за подпомагане, публикуван на официалната интернет страница на
„Програма за развитие на селските райони 2О14-2О20г.”.
-

,

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки
(ЗОП) с предмет: “Консултантски услуги за
изготвяне на Заявления за подпомагане,
управление н отчитане на проекти на община Георги Дамяново по Мярка МО7
„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", „Програма за
развитие на
селските райони 2014-2020г.”.

-

За ейност 2 и
ейно е по не
Запознати сме по
и приемаме, че срокът за изпълнение на съответните под-дейности, започва
своето действие за съответния проект, след сключване на договор за отпускане на
финансова помощ за финансирането му и
изпълнителя,
получено
при
уведомление/известие от Възложителя за стартиране изпълнението
на договорните
задължения по настоящата обществена поръчка за конкретния получил финансиране
проект. Крайния срок за изпълнение на съответната под-дейност е до датата на внасяне
на
искане/заявка за окончателно плащане по финансирания проект.При
липса на сключен
договор за отпускане на финансова помощ за финансиране на някое от проектните
предложения/проекти от Държавен фонд «Земеделие», настоящата Дейност 2,
няма да се
изпълнява за съответния не финансиран проект и двете страни (община Георги Дамяново и
изпълнителя) не дължат неустойки или пропуснати
ползи една към друга от какъвто и да
било характер и/или предмет, които са в обхвата
на проекта за който липсва сключен
договор за отпусната финансова помощ.
КОМПСНЯТІІ

УСТЗНОВН,

ВЪЗЛОЖІІТСЈІЯ ПОСОЧСНН

че

ГОРСПОСОЧСННТС СРОКОВЕ,

В ДОКУМВНТЯЦІІЯТЗ

за

ОТГОВЙІРЯТ

УЧЗСТНО.

на

ЦЗИСКВЗННЯТЯ

на

КЪМ СВОЕТО ТСХНИЧССКО

Ј

предложение, участникът С ПРИЛОЖИЛІ
Обяснителна ЗЗПИСКЗ за ИЗПЪЛНСННС на поръчка

В съответствие с разпоредбата
на чл. 69а, ал. 2, т.

1

от ЗОП, Комисията разгледа
предложението на участника за установяване на съответствието му с изискванията
на
Възложителя.
Констатирано беше, че предложението съ тве
тва на изискванията на Възложителя.
По отношение на Уча
ик Ло4- Юиип о же “ЕОО г а Со и
Участникът е представил предложение за изпълнение
на поръчката „Техническо
предложение” по ОбазеІМ 9.
Участникът не е представил попълнена
а: ия по об азг: за това, коя час т
етиВъзложителя
офертата има конфиденциален характер и
изисква от
да не я разкрива.
Представянето на Декларацията не е задължително
условие и е вменено само във
възможностите, които предоставя Възложителя на участниците за посочване на конкретна
конфиденциална информация.
В представеното „Т ническо предложение”°/„Предложение
за изпълнение на
поръчката” по Обазе: м»
участникът е посочил следните срокове, съгласно
изискванията на документацията за участие:
Сок на валиност
на оетата: 180 (сто и осемдесет) календарни дни
За ейност 1 и по-ейностите по нея:
Изготвянето на заявлението за подпомагане за
съответното проектно предложение ще
извършим след, датата на подписване на договора за обществена поръчка, и не по късно от
2 (два) календарни дни предхождащи крайната
дата за прием на проектни предложения по
Мярка МО7
„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

,

-

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки
(ЗОП) с предмет: “Консултантски услуги за изготвяне на Заявления за
подпомагане,
управление и отчитане на проекти на община Георги Дамяново по Мярка М07
„Основии 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”, „Програма за развитие на
селските райони 2014-2О20г.”.

-

възобновяеми източници и спестяване на енергия” по „Програма за
развитие на селските
райони 2014-2020г.", съгласно официално публикувания индикативен график
или документ
за прием на Заявления за подпомагане, публикуван на официалната интернет
аниЦа на
„Програма за развитие на селските райони 2О14-2020г.".
За ейно
д ейностите по
и
нея:
Запознати сме и приемаме, че срокът за изпълнение на съответните под-дейности,
започва
своето действие за съответния проект, след сключване на договор за отпускане на
финансова помощ за
финансирането му и получено
при изпълнителя,
уведомление/известие от Възложителя за стартиране изпълнението
на договорните
задължения по настоящата обществена поръчка за конкретния получил финансиране
проект. Крайния срок за изпълнение на съответната под-дейност е до датата на внасяне на
искане/заявка за окончателно плащане по финансирания проектПри
липса на сключен
договор за отпускане на финансова помощ за финансиране на някое от проектните
предложения/проекти от Държавен фонд «Земеделие», настоящата Дейност 2,
няма да се
изпълнява за съответния не финансиран проект и двете страни (община Георги Дамяново и
изпълнителя) не дължат неустойки или пропуснати
ползи една към друга от какъвто и да
било характер и/или предмет, които са в
хвата на проекта за който липсва сключен
договор за отпусната финансова помощ.
КОМНСНЯТЗ УСТЯНОВИ,
че ГОРСПОСОЧСНІІТС СРОКОВО, ОТГОВЗІЈЯТ
ВЪЗЛОЖІІТСЈІЯ ПОСОЧСНП В ДОКУМСНТЗЦІІЯТЗ УЧИСТНС.

за

на

ИЗИСКВЗІІІІЯТЗ

на

КЪМ СВОЕТО ТСХНИЧССКО ПРСДЛОЖСНИС,
участникът С ПРИЛОЖИЛІ
ООЯСННТСЛНЗ
ИЗПЪЛНСНИС
записка за
на ПОРЪЧКЗТЗ.

Ј

В съответствие с разпоредбата
на чл. 69а, ал. 2, т.

1

от ЗОП, Комисията разгледа
предложението на участника за установяване на съответствието му с изискванията на
Възложителя.

Констатирано беше, че за предложението на участника приложената Обяснит
лиа
записка е представена без нанесен подпис н печат -и е необходимо да бъдат
предоставени разяснения за заявените данни, съгласно чл. 68, ал. 11, т. 2 от ЗОП
(действащ към датата на оп-Ікриване на процеддрапш).

констатиаиите липси и на основание чл. чл. 68 ал. 11 т. 2 от ЗОП действал към
Певи
ед
п
датата на
ивана

отк

частника. с което

на

о:

ата комисията
5

се изиска от него в

д
д
д

еши:

аботни

а се изп ати писмо

о

считано от атата на
сок
необхоимото
полаване на писмото
по
така пеставения
азяснение
пестави
се
което
неговата
легитимност
станови
или липса на такава.
октент чез

д

д,

По отношение иа Участник М 5 -Консулт СС"
Вана:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката „Техническо

предлткение” по Обазеям?

9.

Участникът е представил попълнена

еюІасиия

Д,

по

рд

обазех за това, коя част от

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки
(ЗОП) с предмет: "Консултантски услуги за изготвяне
на Заявления за подпомагане,
управление н отчитане на проекти на община Георги Дамяново 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 н спестяване на енергия”, „Програма за
развитие на
селските райони 2014-2020г.”.

-

офертата има конфиденциален характер и изисква от Възложителя
да не я разкрива.
В тази връзка посочената по
долу информация е съобразена с чл. 33, ал. 4 от
закона за обществените поръчки (в сила кьм датата на откриване на ІІрацедурІІІІІа):
В представеното „Техническо предложение”/„Предло>кение
за изпълнение на
поръчката” по Обазе: М? 9 участникът е посочил следните
срокове, съгласно
изискванията на документацията за участие:
Сок на валино т на оетата: 180 (сто И осемдесет) календарни дни
За ейност 1 и по-ейностите по нея.:
Изготвянето на заявлението за подпомагане за
съответното проектно предложение ще
извършим след, датата на подписване на договора за обществена поръчка, и не по късно от
2 (два) календарни дни нредхождащи крайната
та за прием на 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” по „Програма
за развитие на селските
райони 2014-2020г.”, съгласно официално публикувания
индикативен график или документ
за прием на Заявления за подпомагане, публикуван на официалната интернет страница
на
„Програма за развитие на селските райони 2014-2О20г.”.

-

За ейност 2 и по-ейност
по нея:
Запознати сме и приемаме, че срокът за изпълнение
на съответните под-дейности, започва
своето действие за съответния проект, след сключване на договор за отпускане
на
финансова помощ за финансирането
му и
получено
при изпълнителя,
уведомление/известие от Възложителя за стартиране
изпълнението на договорните
задължения по настоящата обществена поръчка за конкретния получил финансиране
проект. Крайния срок за изпълнение на съответната под-дейност е до датата на
внасяне на
искане/заявка за окончателно плащане по финансирания проект.При
липса на сключен
договор за отпускане на финансова помощ за финансиране на някое от
проектните
предложения/проекти от Държавен фонд «Земеделие»,
настоящата Дейност 2, няма да се
изпълнява за съответния не финансиран проект и двете страни (община Георги Дамяново и
Изпълнителя) не дължат неустойки или пропуснати
ползи една към друга от какъвто и да
било характер и/или предмет, които са в обхвата
на проекта за който липсва сключен
договор за отпусната финансова помощ.
КОМНСНЯТЅІ

УСТЯНОВН,

че горен

СОЧСННТЕ СРОКОВЕ,

ВЪЗЛОЖИТЕЛ!! ПОСОЧОНН В ДОКУМСНТЯЦІІЯТЯ

ОТГОВЯРЯТ

за участие.

на изискванията на

КЪМ СВОСТО ТСХНИЧССКО

Ј
В

предложение, участникът е ПРИЛОЖНИ:
Обяснителна записка за ИЗПЪЛНСНИС на ПОРЪЧКЗТЗ.

съответствие с разпоредбата на чл. 69а, ал. 2, т. 1 от ЗОП, Комисията разгледа
предложението на участника за установяване на съответ твнето му с изискванията
на
възложителя.
Констатирано беше, че предложението съответства
на изискванията на възложителя.

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки
(ЗОП) с предмет: "Консултантски услуги за изготвяне
на Заявления за подпомагане,
управление и отчитане на проекти на община Георги Дамяново 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”, „Програма за развитие
на
селските райони 2014-202

-

Комисията приключи работа в 15.30 ч. Комисията ще
продължи работа на закрито
заседание след изтичането на срока за получаване на допълнителните разяснения от
Участник Ле 4 „ІОни проджект“ ЕООД, град София.

-

НЗСТОЯЩИЯТ ПрОТОКОЛ

ЧЛЕНОВЕ: 1.

С С

авен И е ПОДПИСЗН В ЕДИН СКЗСМПЈІЯР.

