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

   

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 2 

 

Днес, 27.04.2020 година, комисия назначена със Заповед № ОА-365/10.04.2020 година 

на зам.-кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП и във връзка 

с обществена поръчка-публично състезание с предмет: „Изработване и доставка на 

промоционални материали за информация и публичност по шест проекта на община 

Ботевград по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“ на ОП 

„Региони в растеж“ 2014-2020, запазена по чл. 12 от ЗОП, с шест обособени позиции”, 

открита с Решение № ОП-4 от 19.03.2020 г.,  в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Румен Христов - Зам. - кмет на община Ботевград; 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Гергана Николова – Гл. експерт „Управление на проекти“; 

2. Мариета Димитрова – Гл. експерт „Европейски и национални 

програми и проекти“; 

3. Ева Нишева – Гл. експерт – Гл. експерт „Опазване на околната среда 

и отпадъците; 

4. Калинка Лазарова – Цекова – Счетоводител, 

Резервни членове:  

1. Николай Николов – Началник отдел ПНО;  

2. Камен Еленков – Гл. юрисконсулт; 

3. Таня Накова - Гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и 

конкурси“, 

                       

     се събра в 10:00 часа в сградата на общинската администрация, за да продължи своята 

работа по обстойно разглеждане на представените документи от участниците и да извърши 

преценка за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 

 Комисията взе решение да пристъпи към разглеждане на представените документи от 

участниците по реда на постъпване на офертите им. 

 

1. ЕТ „РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ-АНЕЛИЯ МИНКОВА“ 

  Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 6 бр. ЕЕДОП-и за обособена позиция №1,  обособена позиция №2,  обособена 

позиция №3, обособена позиция №4, обособена позиция 5 и обособена позиция 6, които 

са подписани с квалифициран електронен подпис от задължените лица по чл.40 от ППЗОП и 

са представени на електронен носител, в електронен вид и не позволява редактиране на 

тяхното съдържание. 

В представените ЕЕДОП-и, комисията не установи липса, непълнота или 

несъответствие на информацията относно личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 

С оглед на установеното, комисията приема, че участникът отговаря на изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и предлага 

същият да бъде допуснат до разглеждане на Техническите предложения по обособените 

позиции. 

   

2. „АЛТЕХ“ ЕООД 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 6 бр. ЕЕДОП-и за обособена позиция №1,  обособена позиция №2,  обособена 
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позиция №3, обособена позиция №4, обособена позиция 5 и обособена позиция 6, които 

са подписани с квалифициран електронен подпис от задължените лица по чл.40 от ППЗОП и 

са представени на електронен носител, в електронен вид и не позволява редактиране на 

тяхното съдържание. 

В представените ЕЕДОП-и, комисията не установи липса, непълнота или 

несъответствие на информацията относно личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 

С оглед на установеното, комисията приема, че участникът отговаря на изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и предлага 

същият да бъде допуснат до разглеждане на Техническите предложения по обособените 

позиции. 

 

3. „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 6 бр. ЕЕДОП-и за обособена позиция №1,  обособена позиция №2,  обособена 

позиция №3, обособена позиция №4, обособена позиция 5 и обособена позиция 6, които 

са подписани с квалифициран електронен подпис от задължените лица по чл.40 от ППЗОП и 

са представени на електронен носител, в електронен вид и не позволява редактиране на 

тяхното съдържание. 

В представените ЕЕДОП-и, комисията не установи липса, непълнота или 

несъответствие на информацията относно личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 

С оглед на установеното, комисията приема, че участникът отговаря на изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и предлага 

същият да бъде допуснат до разглеждане на Техническите предложения по обособените 

позиции. 

 

След извършените действия, комисията взе решение да продължи своята работа по 

разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници в обществената 

поръчка, по реда на постъпване на офертите. 

 

1. ЕТ „РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ-АНЕЛИЯ МИНКОВА“  

След разглеждане на Техническото предложение, комисията констатира, че 

участникът е представил Техническо предложение – приложение №3, съгласно утвърдения 

образец и изискванията на Възложителя за обособена позиция №1,  обособена позиция №2,  

обособена позиция №3, обособена позиция №4, обособена позиция 5 и обособена 

позиция 6. 
Предлаганите от участника услуги/дейности съответстват на минималните технически 

изисквания/характеристики на възложителя.  

Срокът на валидност на офертата е 6 (шест) месеца от датата за получаване на 

офертите.  

Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника. Предвид 

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

Възложителя, заложени в документацията за участие. 

 

2. „АЛТЕХ“ ЕООД 

След разглеждане на Техническото предложение, комисията констатира, че 

участникът е представил Техническо предложение – образец №3, съгласно утвърдения 

образец и изискванията на Възложителя за обособена позиция №1,  обособена позиция №2,  

обособена позиция №3, обособена позиция №4, обособена позиция 5 и обособена 

позиция 6. 
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Предлаганите от участника услуги/дейности съответстват на минималните технически 

изисквания/характеристики на възложителя.  

Срокът на валидност на офертата е 6 (шест) месеца от датата за получаване на 

офертите.  

Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника. Предвид 

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

Възложителя, заложени в документацията за участие. 

 

3. „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД 

След разглеждане на Техническото предложение, комисията констатира, че 

участникът е представил Техническо предложение – образец №3, съгласно утвърдения 

образец и изискванията на Възложителя за обособена позиция №1,  обособена позиция №2,  

обособена позиция №3, обособена позиция №4, обособена позиция 5 и обособена 

позиция 6. 
Предлаганите от участника услуги/дейности съответстват на минималните технически 

изисквания/характеристики на възложителя.  

Срокът на валидност на офертата е 6 (шест) месеца от датата за получаване на 

офертите.  

Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника. Предвид 

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

Възложителя, заложени в документацията за участие. 

 

 След извършване на тези действия на 29.04.2020г. в 12:30ч. комисията приключи 

своята работа и взе решение да продължи работата си по отваряне на плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите 

участниците по съответната обособена позиция, както и да направи окончателно класиране 

на представените оферти, на следващо заседание на комисията, което ще се проведе на 

05.05.2020г. от 10:00ч. На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовите предложения на 

предложените за отстраняване участници няма да бъдат отворени, разгледани и оценени. 
 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   /П/*  /Румен Христов/ 

          ЧЛЕНОВЕ: 

1. /П/  /Гергана Николова/ 

2. /П/  /Мариета Димитрова/ 

3. /П/  /Ева Нишева/ 

                                   4.  /П/  /Калинка Лазарова – Цекова/ 

  

  

 

 

 

 
* /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП. 


