СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА
ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
№ BG16RFOP002-1.016 „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИ КЛЪСТЕРИ”
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък
на документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от
Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 от Критериите за
оценка на административното съответствие на проектните предложения
(Приложение И към Условията за кандидатстване):

Към проектното предложение не е представена Декларация за обстоятелствата по
чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д).
Декларацията е приложима за кандидата, тъй като в т.2 на формуляра за
кандидатстване същият е посочил, че е „микропредприятие“.
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СДРУЖЕНИЕ
"НАЦИОНАЛЕН
КОМИТЕТ ПО
ОСВЕТЛЕНИЕ В
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„Оптимизиране на
експлоатационните разходи за
публично и сградно осветление
чрез използване на
възобновяеми енергийни
източници"

След изпратено уведомление за установени нередовности кандидатът не представя
Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните
предприятия (Приложение Д).
Съгласно Приложение И "Критерии и методология за оценка на проектните
предложения" в случай че след изискването й по установения ред декларацията не е
представена, проектното предложение се отхвърля.

2.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24.
Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, буква з) и з
1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от
Критериите за оценка на административното съответствие на проектните
предложения (Приложение И към Условията за кандидатстване):
По отношение на заявените за финансиране активи са представени оферти, които
не съответстват на изискванията на Условията за кандидатстване по процедурата.
След изпратено уведомление за отстраняване на нередовности кандидатът не
представя оферти.
Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата и Приложение И "Критерии

и методология за оценка на проектните предложения"към тях в случаите когато след
допълнителното им изискване за нито един актив не са представени/не са представени
съгласно изискванията оферта от производител или първи доставчик за всяка отделна
инвестиция в активи (ДМА и ДНА), с предложена цена от производителя/първия
доставчик, придружена от Декларация от производител/оторизиращ документ, издаден
от производителя на първия доставчик/договор за търговско представителство между
производител и първи доставчик, проектното предложение се отхвърля.

3.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24.
Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, буква и) от
Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критериите за
оценка на административното съответствие на проектните предложения
(Приложение И към Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение е представен Счетоводен баланс (индивидуален) за
2018 г., който не е заверен от НСИ.
Към проекта е представен и Отчет за приходите и разходите на предприятието,
който не е по отношение на стопанската му дейност. Съгласно Условията за
кандидатстване по процедурата отчетът следва да е от стопанската дейност на
предприятието.
След изпратено искане за отстраняване на нередовности не са представени
изисканите документи.
Съгласно Приложение И "Критерии и методология за оценка на проектните
предложения" в случай че след изискването им по установения ред документите не са
представени, проектното предложение се отхвърля.

4.
Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост
кандидатите съгласно т. 11.1, подт. 3/ от Условията за кандидатстване
процедурата и изискванията на Критерий № 9 от Критериите за оценка
допустимостта
на
кандидатите
(Приложение
И
към
Условията
кандидатстване):

на
по
на
за

Кандидатът е сдружение по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска
цел. Съгласно изискванията на Условията за кандидатстване по процедурата,
кандидатът следва да удостовери осъществяване на стопанска дейност през 2018 г.
Кандидатът е представил разяснение, че през 2018 г. не е отчетена и реализирана

стопанска дейност от сдружението и не е приложил документи, с които да удостовери
реализирането на стопанска дейност.
Съгласно Приложение И "Критерии и методология за оценка на проектните
предложения" при несъответствие с някое от изискванията за допустимост на
кандидатите, проектното предложение се отхвърля.
ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по
горепосочената процедура могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред ръководителя на Управляващия орган, в
едноседмичен срок от съобщаването.

