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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 3  

  
Днес, 02.01.2018г. 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 общинската администрация, за да  
продължи своята работа, по разглеждане на техническото предложение на допуснатите 
участници в обществената поръчка по съответната обособена позиция, по реда на постъпване 
на офертите им, за съответствие с изискванията поставени от Възложителя. 

 

1. „Социални норми“ ЕООД  

 Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията, поставени от Възложителя и установи, 

че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

  ► За Обособена позиция №1: 

- Участникът е декларирал, че офертата е валидна за срок от 5 /пет/ месеца, считано от 

крайния срок за представяне на офертите. 

- Участникът е декларирал, че срокът за изпълнение на обществената поръчка е 10 

(десет) дни, но не по-късно от 31.12.2018г. 

- Участникът е декларирал, че ще изработи информационна брошура за проекта – 

Компонент 1 (100 бр.), като е предложил да изпълни следното: „Двустранна, двойно сгъната, 

цветна, съдържаща информация за дейностите по проекта, предвидените индикатори за 

резултат, очаквания ефект от изпълнението на проекта, както и изчерпателна информация 

за планираните дейности по посреднически услуги, обучение и заетост за лицата с 

увреждания.“ 

 Представените документи доказват, че участникът отговаря на заложените минимални 

изисквания, посочени от Възложителя.    



Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника за Обособена позиция 

№1. Предвид констатираното, комисията приема, че офертата отговаря на изискванията на 

Възложителя, заложени в документацията за участие и обявлението за поръчката, и предлага 

участникът да бъде допуснат до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“. 

 

 ► За Обособена позиция №2: 

- Участникът е декларирал, че офертата е валидна за срок от 5 /пет/ месеца, считано от 

крайния срок за представяне на офертите. 

- Участникът е декларирал, че срокът за изпълнение на обществената поръчка е от 

датата на сключване на договора до 31.12.2018г. 

- Участникът е декларирал, че ще извърши следното по съответните точки от 

техническото предложение:  

1. Организиране и провеждане на встъпителна пресконференция в зала на Община 

Ботевград на нея ще се предостави информация за проекта – цели, дейности, очаквани резултати. 

Ще се представи екипа по проекта, както и пълна информация относно създаването и 

функционирането на Дневен център за деца и младежи с увреждания (1 бр.) - Пресконференцията 

е планирана за по 30 участника, които ще получат „Информационни папки”.  Всяка 

„Информационна папка” следва да е със следното съдържание:1 бр. папка, 1 бр. 

химикалка, 5 бр. листа с лого на проекта. 

Срок за изпълнение – след подписване на договора с Изпълнителя. 

2. Организиране и провеждане на заключителна пресконференция в зала на 

Община Ботевград включва представяне на постигнатите индикатори, обобщаване на 

резултатите от изпълнение на проекта, както и устойчивостта на Дневния център за деца и 

младежи с увреждания (1 бр.) - Пресконференцията е планирана за по 30 участника, които 

ще получат „Информационни папки”.  Всяка „Информационна папка” следва да е със 

следното съдържание:1 бр. папка, 1 бр. химикалка, 5 бр. листа с лого на проекта.  

Срок за изпълнение – след приключване на всички дейности по проекта. 

3. Изработка и доставка на информационни табели  за проекта (2 бр.) -  

Материал поливинилхлорид (PVC) плоскост – 4 мм, устойчива на атмосферни условия – 

влага, температурни амплитуди, вятър, UV лъчи и други  атмосферни условия, с размери 

70 х 50 см. Табелите следва да са изработени в съответствие с изискванията за 

публичност и визуализация по ОП РЧР /2014-2020/.  

Едната табела ще се постави на административната сграда на бенефициента, а втората 

табела ще се монтира на видно място на фасадата на сградата, където ще функционира 

Дневен център за деца и младежи с увреждания. 

4. Изработка и доставка на информационна брошура за проекта. Брошурите ще 

представят дейността по Компонент 2 (200 бр.) - Двустранна, двойно сгъната, цветна, 

съдържаща информация за  дейностите по проекта, предвидените индикатори за 

резултат, очаквания ефект от изпълнението на проекта, както и изчерпателна 

информация за новосъздадената социална услуга Дневен център за деца и младежи с 

увреждания. 

5. Изработка и доставка на визуализиращи стикери за проекта (50 бр.) - 

Самозалепващи стикери и етикети от PVC мат/гланц с пълноцветен печат, размер A9 (37 

x 52mm) съдържащи основни данни за проекта. 

 Представените документи доказват, че участникът отговаря на заложените минимални 
изисквания, посочени от Възложителя.   

 Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника. Предвид 

констатираното, комисията приема, че офертата отговаря на изискванията на Възложителя, 

заложени в документацията за участие и обявлението за поръчката, и предлага участникът да 

бъде допуснат до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“. 

 



2. „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД 
 Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията, поставени от Възложителя и установи, 

че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

  ► За Обособена позиция №1: 

- Участникът е декларирал, че офертата е валидна за срок от 3 /три/ месеца, считано от 

крайния срок за представяне на офертите. 

- Участникът е декларирал, че срокът за изпълнение на обществената поръчка е 10 

(десет) дни, считано от датата на сключване на договора. 

- Участникът е декларирал, че ще изработи информационна брошура за проекта – 

Компонент 1 (100 бр.), като е предложил да изпълни следното: „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД 

ще бъде отговорен за изработка на 100 броя информационни брошури за проекта – 

Компонент 1, която ще отговаря на техническите параметри зададени от Възложителя в 

техническата спецификация, а именно: „Двустранна, двойно сгъната, цветна, съдържаща 

информация за дейностите по проекта, предвидените индикатори за резултат, очаквания 

ефект от изпълнението на проекта, както и изчерпателна информация за планираните 

дейности по посреднически услуги, обучение и заетост за лицата с увреждания.“ 

  

Представените документи доказват, че участникът отговаря на заложените минимални 

изисквания, посочени от Възложителя.    

Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника за Обособена позиция 

№1. Предвид констатираното, комисията приема, че офертата отговаря на изискванията на 

Възложителя, заложени в документацията за участие и обявлението за поръчката, и предлага 

участникът да бъде допуснат до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“. 

 

► За Обособена позиция №2: 

- Участникът е декларирал, че офертата е валидна за срок от 3 /три/ месеца, считано от 

крайния срок за представяне на офертите. 

- Участникът е декларирал, че срокът за изпълнение на обществената поръчка е от 

датата на сключване на договора до 31.12.2018г. 

- Участникът е декларирал, че ще извърши следното по съответните точки от 

техническото предложение:  

1. Организиране и провеждане на встъпителна пресконференция в зала на Община 

Ботевград на нея ще се предостави информация за проекта – цели, дейности, очаквани 

резултати. Ще се представи екипа по проекта, както и пълна информация относно създаването 

и функционирането на Дневен център за деца и младежи с увреждания (1 бр.) - 

Пресконференцията е планирана за по 30 участника, които ще получат „Информационни 

папки”.  Всяка „Информационна папка” следва да е със следното съдържание:1 бр. папка, 1 

бр. химикалка, 5 бр. листа с лого на проекта. 

Срок за изпълнение – след подписване на договора с Изпълнителя. 

2. Организиране и провеждане на заключителна пресконференция в зала на Община 

Ботевград включва представяне на постигнатите индикатори, обобщаване на резултатите от 

изпълнение на проекта, както и устойчивостта на Дневния център за деца и младежи с 

увреждания (1 бр.). Участникът не е попълнил надлежно информацията съобразно 

заложените от Възложителя минимални изисквания. 

Срок за изпълнение – след приключване на всички дейности по проекта. 

3. Изработка и доставка на информационни табели  за проекта (2 бр.). Участникът 

не е попълнил надлежно информацията съобразно заложените от Възложителя 

минимални изисквания. 



Едната табела ще се постави на административната сграда на бенефициента, а втората табела 

ще се монтира на видно място на фасадата на сградата, където ще функционира Дневен център 

за деца и младежи с увреждания. 

4. Изработка и доставка на информационна брошура за проекта. Брошурите ще 

представят дейността по Компонент 2 (200 бр.). Участникът не е попълнил надлежно 

информацията съобразно заложените от Възложителя минимални изисквания. 

5.Изработка и доставка на визуализиращи стикери за проекта (50 бр.). Участникът 

не е попълнил надлежно информацията съобразно заложените от Възложителя 

минимални изисквания. 

 Така констатираните пороци не може впоследствие да бъдат санирани от комисията, 

доколкото в дейността си по разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците, 

помощният орган е стриктно обвързан от нормативната уредба в областта на възлагане на 

обществените поръчки – ЗОП. Естеството на констатираните несъответствия, изключва 

възможността за отстраняването им посредством допълнителни разяснения от страна на 

участника, доколкото материалния закон /чл.104, ал.5 от ЗОП/ изрично забранява промяна в 

техническото и ценово предложение. 

 Следователно на осн. чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага на Възложителя, 

участник „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в 

процедурата по Обособена позиция №2, поради това, че офертата му не отговаря на 

предварително обявените условия на Възложителя и на основание чл.55, ал. 1 от ППЗОП, 

комисията не отваря ценовото предложение на същия. 

   

 С оглед на гореописаното и извършените действия комисията приключи своята 

работа на 08.01.2018 г. в 15:00ч., и взе решение да продължи работата си по отваряне на 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповестяване на ценовите предложения на 

допуснатите участниците, както и да направи класиране на представените оферти на 

следващо заседание, което ще се проведе на 18.01.2018 г. от 14:00 ч. На основание чл.57, 

ал.1 от ППЗОП ценовите предложения на предложените за отстраняване участници няма да 

бъдат отворени, разгледани и оценени. 

 

 
 

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 

 

 

 


