
1 

 

           О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 4 

 

 Днес, 18.01.2018г., комисия назначена със Заповед № ОА-560/30.10.2017г. на кмета на 

Община Ботевград, издадена на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП и във връзка с обществена 

поръчка – публично състезание с Решение № ОП-32/06.10.2017г. за откриване  на 

обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на мерки за информация и публичност 

по проект на Община Ботевград по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020г. с две обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Изработване и 

доставка на промоционални материали за информация и публичност по проект, с 

бенефициент Община Ботевград по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 г., запазена по чл.12 от Закона за обществените поръчки“. 

Обособена позиция 2 – „Организиране на пресконференции, изработване и доставка 

на промоционални материали за информация и публичност по проект, с 

бенефициент Община Ботевград по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 г.“, в състав:  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Румен Христов - зам.-кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Мариета Димитрова – гл. експерт „Европейски и национални 

проекти и програми“ 

2. Виктория Филипова – гл. юрисконсулт 

Резервни членове:  

1. Таня Накова – гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и 

конкурси“ 

2. Катрин Михайлова - юрисконсулт 
 

се събра в 14:00 часа в зала №15 в сградата на общинска администрация, за да  

продължи своята работа по отваряне и оповестяване на Ценовите предложения  на 

допуснатите участници в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка с 

горецитирания предмет, както и  да направи окончателна оценка и  класиране на 

офертите. 

 На заседанието не присъстваха представители на участниците, както и 

представители на средствата за масово осведомяване. 
 

 Комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри” 

на допуснатите участниците и оповестяване на предлаганите от тях цени по съответната 

обособена позиция, по реда на постъпване на офертите, както следва: 

 

1. „СОЦИАЛНИ НОРМИ“ ЕООД  

► За обособена позиция №1: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

образец №8.1, като участникът предлага обща цена в размер на 160,00 лева без ДДС. 

 

► За обособена позиция №2: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

образец №8.2, като участникът предлага обща цена в размер на 1 660,00 лева без ДДС. 

 

2. „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД 

► За обособена позиция №1: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

образец №8.1, като участникът предлага обща цена в размер на 166,66 (сто шестдесет и 

шест лева) лева без ДДС или 199,20 (сто деветдесет и девет и двадесет) лева с ДДС.  
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 След като председателя оповести предлаганата от участника обща цена за 

изпълнение, констатира че има несъответствие между изписаната с цифри (166,66 лева без 

ДДС) и изписаната с думи (сто шестдесет и шест лева) обща цена без ДДС. При направена 

от комисията проверка, общата цена е формирана при умножаване на количеството 100 бр. по 

предложената от участника единична цена 1,66 лева без ДДС, като се получава обща цена = 

166,00 лева без ДДС, а не 166,66 лева без ДДС. Комисията единодушно реши, че се  касае за 

техническа грешка и приема за меродавна сумата посочена от участника с думи, тъй като 

се предполага, че възпроизведената с думи цифра отразява по-точно волята на автора на 

съответното изявление. 

 

След извършване на гореописаните действия и в съответствие с избрания от 

Възложителя критерий за оценка – най- ниска цена, комисията:  

 

І. Направи следното класиране: 

► За обособена позиция №1: 

На І-во място: „Социални норми“ ЕООД  

На II-ро място: „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД 

 

► За обособена позиция №2: 

На І-во място: „Социални норми“ ЕООД  

 

ІІ. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка, да бъде определен 

участникът, класиран на първо място за съответната обособена позиция. 

 
Настоящият протокол се състави на 18.01.2018г. в 16:30ч. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:               /П/*               /Румен Христов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
1.          /П/                 /Мариета Димитрова/ 

 

2.          /П/                 /Виктория Филипова/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   * /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 2 от Закона за защита на личните 

данни 

 


