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Списък на дейностите свързани с изпълнението на проект по договор №3ТММ-02-85/20.10.2011 „Развитие
на нови конкурентни предимства на „ВОП” OOД, Ботевград”, който се реализира с финансовата подкрепа
на Европейски съюз и Република България, Европейски фонд за регионално развитие и Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, Операция
BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
№
ДЕЙНОСТ
НАЧАЛО
КРАЙ
1 Формиране на вътрешен екип за разработване на проекта
10.01.2011 г. 12.01.2011 г.
2 Подготовка и представяне на проекта
12.01.2011 г. 01.04.2011 г.
3 Формиране на екип за изпълнение на проекта
25.03.2011 г. 01.04.2011 г.
4 Подписване на договор за изпълнение на проекта
12.10.2011 г. 20.10.2011 г.
5 Мобилизиране на проектния екип
12.10.2011 г. 25.10.2011 г.
Запознаване на екипа на проекта с изискванията за докладване, отчитане 12.10.2011 г. 25.10.2011 г.
6 и визуализация на проекта от Насоките, Оперативното ръководство за
изпълнение на проектите и др. документация
Подготовка на процедура за избор на доставчик на вертикален фрезов 21.11.2011 г. 11.01.2012 г.
7
център и струго-фрезов център чрез открит избор
Организиране и провеждане на процедура за избор на доставчици по 06.02.2012 г. 23.03.2012 г.
8
двете обособени позиции
9 Избор на доставчици и подписване на договори с тях
23.03.2012 г. 27.06.2012 г.
Производство, доставка и инсталиране съответно на вертикален фрезов 26.06.2012 г. 05.10.2012 г.
10
център и струго-фрезов център
Подготовка на процедура за избор на доставчик на CAD/CAM софтуер 21.11.2011 г. 11.01.2012 г.
11
чрез открит избор
Организиране и провеждане на процедура за избор на доставчик на 06.02.2012 г. 23.03.2012 г.
12
CAD/CAM софтуер
13 Избор на фирма-доставчик и подписване на договор с нея
23.03.2012 г. 26.06.2012 г.
14 Доставка и инсталиране на CAD/CAM софтуера
26.06.2012 г. 27.07.2012 г.
Публикуване на специално съобщение на фирмената интернет страница 21.10.2011 г. 21.10.2011 г.
15
за целите и съдържанието на проекта
Публикуване на текущи съобщения на фирмената интернет страница за 20.10.2011 г. 19.10.2012 г.
16 напредъка при изпълнение на проекта, както и на съобщения за обявени
процедури за доставка и услуги
Публикуване на специално съобщение на фирмената интернет страница 19.10.2012 г. 19.10.2012 г.
17
за постигнатите резултати от изпълнение на проекта
Избор на рекламна къща за подготовка на материали за визуализация на 21.11.2011 г. 02.12.2011 г.
18
проекта
19 Подготовка и поставяне на специална обяснителна табела (плакета)
25.08.2012 г. 30.08.2012 г.
20 Подготовка и поставяне на стикери на машините
25.08.2012 г. 05.10.2012 г.
Подготовка и представяне на междинен технически и финансов отчет и
неприлонеприло21
искане за междинно плащане на средства по проекта
жимо
жимо
Организиране и поддържане на счетоводна отчетност на проекта, в т.ч. 21.10.2011 г. 19.10.2012 г.
22
създаване на отделна аналитична сметка за доп. разходи
23 Избор на одитор и подписване на договор с него
21.09.2012 г. 10.10.2012 г.
24 Извършване на одит на проекта и представяне на одиторски доклад
12.10.2012 г. 12.10.2012 г.
Подготовка и представяне на финален технически и финансов отчет, 15.10.2012 г. в просец на
25
одиторски доклад и искане за финално плащане на средства по проекта
изработка

1
Този документ е създаден по проект №ЗТММ–02–85/20.10.2011г. „Развитие на нови конкурентни предимства на „ВОП”
ООД, Ботевград” Бенефициент: „ВОП” ООД Ботевград.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ВОП” ООД и при никакви обстоятелства не може да се
приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

