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номер
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проект
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наименование
на кандидата

наименование
на проекта

Е-МЕДИЯ ЕООД

“Ултразвуков
Смарт IoT
Клиент” иновативна
Internet of
Things (IoT)
система за
управление и
динамичен
контрол в
реално време на
електрозахранв
ане на хотелски
стаи, офиси и
жилища,
отговаряща на
изискванията за
„интелигентни
сгради“ с
поддръжка на
интернет
облачна
структура.

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24 – подт. 1, буква н) от
Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 14 от Критериите за
оценка на административното съответствие на проектните предложения (Приложение
И към Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение е представен Счетоводен баланс на кандидата „Е-Медия“ ЕООД за
2016 г., който не е в цялост –липсват раздел В „Текущи (краткотрайни) активи, раздел Г
„Разходи за бъдещи периоди“, както и ред „Сума на актива (А+Б+В +Г)“ от актива на
Счетоводния баланс за 2016г. (код 04500). Данните по ред „Сума на актива (А+Б+В +Г)“ от
актива на Счетоводния баланс за 2016г. (код 04500) са необходими за извършване на
техническата и финансова оценка на проектното предложение.
Кандидатът не е предоставил отговор на изпратеното уведомление за установени нередовности
и не е представил изискания Счетоводен баланс за 2016 г. в цялост.
Счетоводен баланс на кандидата „Е-Медия“ ЕООД за 2016г. е оповестен в Търговския регистър,
но отново не е в цялост - липсват раздел В „Текущи (краткотрайни) активи, раздел Г „Разходи
за бъдещи периоди“, както и ред „Сума на актива (А+Б+В +Г)“ от актива на Счетоводния
баланс за 2016г. (код 04500). Данните по ред „Сума на актива (А+Б+В +Г)“ от актива на
Счетоводния баланс за 2016г. (код 04500) са необходими за извършване на техническата и
финансова оценка на проектното предложение.
Съгласно Приложение И „Критерии и методология за оценка на проектните предложения": в
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случай че след допълнителното му изискване по установения ред документът не бъде
представен или е представен, но не съгласно изискванията, проектното предложение се
отхвърля.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24 – подт. 1, буква о) от
Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 15 от Критериите за
оценка на административното съответствие на проектните предложения (Приложение
И към Условията за кандидатстване):

2.
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Към проектното предложение е представен Отчет за приходите и разходите и Справка за
приходите и разходите по видове и икономически дейности на кандидата „Микроинвест“ ООД за
2015 г., който не е в цялост – липсват раздели VI и VII, както и данни за ръководител и
съставител на счетоводния документ.
В отговор на изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил
Разработване на
Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и икономически
иновативен
дейности за 2015 г., който отново не е в цялост – липсват раздели VI и VII, както и данни за
продукт ICBS ръководител и съставител на счетоводния документ.
Интеграция на
Към представеният в отговор на уведомлението Отчет за приходите и разходите и Справка за
комплексни
бизнес решения, приходите и разходите по видове и икономически дейности е приложена последна страница от
свързани и
друг документ – Справка за приходите от продажби на предприятията, предоставящи бизнес
поддържащи
услуги (раздел IX и X), която съдържа имена и подписи на ръководител и съставител.
управлението на
Оценителната комисия не разполага с обективна възможност да провери достоверността на
производствени
допълнително представения Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и
системи
разходите по видове и икономически дейности за 2015 г., тъй като данните за ръководител и
съставител на документа „Справка за приходите от продажби на предприятията, предоставящи
бизнес услуги“ не могат да бъдат съотнесени към изискания документ.
Отчет за приходите и разходите за 2015г. е публикуван в Търговския регистър, но не е в
идентичен формат съгласно образеца на Националния статистически институт за съответната
година.
Съгласно Приложение И „Критерии и методология за оценка на проектните предложения": в
случай че след допълнителното му изискване по установения ред документът не бъде
представен или е представен, но не съгласно изискванията, 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.
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