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Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за 

подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна 

инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

за разглеждане и допускане на офертите и класиране на участниците в производство по 

възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от 

ЗОП - чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА 

ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПО 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 -2020 Г.“, чието изпълнение е 

разделено на 3 /три/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Изготвяне на 

печатни информационни материали по проект „Ремонт и рехабилитация на улици, 

тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. 

Смолян“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.; Обособена позиция № 2: 

Организиране и провеждане на публични събития и официални церемонии, ведно със 

съпътстващите ги дейности – изработване и доставка на информационни банери и 

публикации в печатни регионални медии, по проект „Обновяване на енергийната 

ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014 -2020 г.; Обособена позиция № 3: Изготвяне на печатни 

информационни материали по проект „Обновяване на енергийната ефективност на 

образователна инфраструктура в гр. Смолян“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014 -2020 г., което производство е открито с обява на кмета на община Смолян № 16 от 

23.11.2017г., публикувана заедно с цялата документация на сайта на възложителя на 

интернет адрес: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2174 - профил на купувача, за която 

обява на Портала за обществените поръчки са публикувани информации, както следва: 

информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на 

стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП под уникален код ID 9070695 и информация за удължаване на 

първоначалния срок за получаване на оферти под уникален код ID 9071056. 

 

 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ: 

 

На 07.12.2017 г. от 10:00 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на 

административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в изпълнение 

на Заповед № ОП-63/07.12.2017г. на кмета на община Смолян се събра комисия в следния състав: 

Председател: 

Васка  Георгиева Караджова – Директор на дирекция „СИиОС“ в община Смолян 

Членове: 

Златко Славчев Карамучев – юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян 

Хамди Хилмиев Моллов - младши експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2174
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Комисията проведе открито заседание по отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и 

обявяване на ценовите предложения, както следва: 

 

1. Комисията започна работа след получаване на представените оферти и протокола по чл.48, 

ал.6 от ППЗОП. 

 

2. На база на получения списък на участниците в производството и представените оферти всеки 

от членовете на комисията представи декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП. 

 

3. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получените оферти 

следните констатации: 

 

3.1. Регистрирани предложения – 4 (четири) оферти, както следва: 

 

 

 

№ 

 

 

Наименование на участника 

 

Регистрационен 

номер на 

предложението 

 

Дата и час на 

получаване на 

предложението 

Обособена 

позииция, за 

която е 

подадена 

офертата 

 

 

1. 

 

 

„МИЛЕКС - 08“ ООД 

EИК: 200418286 

Адрес: гр. Кърджали 6600 

ул. Богдан № 13 ; Тел.: 0889508010 ; E-

mail: rodopivoice_bg@abv.bg 

 

 

ДЛ 011159 

 
 

Дата: 01.12.2017г. 

Час: 11:27ч. 

 
 

Обособена 

позиция № 2 

 

 

 

 

2. 

ФОНДАЦИЯ „ОБЩЕСТВО НА 

ПОЗНАНИЕТО“ 

БУЛСТАТ: 131180266 

Седалище и адрес на управление:, гр. 

Девин 4800, ул. Гордьо Войвода (бивша 

детска градина); Адрес:  гр. София 1404, 

кв. Срелбище, ул. Тулча № 46, ет.4; Тел.¹: 

(2)  9262046; 0887 137 033; E-

mail:officeksf@gmail.com 

 

 

 

 

ДЛ 011161 

 

 

 
 

Дата: 01.12.2017г. 

Час: 11:43ч 

 

 

 
 

Обособена 

позиция №2 

 

 
 

3. 

„ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД 

ЕИК: 201557566 

Адрес: гр. София 1360, район Връбница, 

ул. Маслиново клонче № 2; Тел.: 02 

4234859; Факс: 02 4277713; E-mail: 

office@dmibg.com 

 

 
 

ДЛ 011190 

 

 

 

Дата: 01.12.2017г. 

Час: 14:45ч. 

 

 

Обособена 

позиция №1 

 

 

4. 

„ЕКИП-2“ ЕООД 

ЕИК: 120617608 

Адрес: гр. Смолян 4700 ; ул. Перелик № 

14, бл. 31, вх.А, ет.1, ап.1; Тел.:  0878 25 

25 22 ; E-mail: ekip_sm@abv.bg 

 

 

ДЛ001515 

 
 

Дата: 06.12.2017г. 

Час: 10:10ч 

 
 

Обособена 

позиция №3 

 

3.2. Подадените предложения са постъпили в определения от възложителя срок. 

 

3.3. Представените пликове са  с ненарушена цялост. 
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4. При отварянето на офертите не присъстваше никой представител на участник в обществената 

поръчка. 

 

5. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в 

предложенията на участниците по реда на тяхното постъпване. За офертите се изпълниха следващите 

действия: комисията обяви ценовите и техническите предложения; членовете на комисията положиха 

подписите си върху техническите и ценовите предложения. Не бяха направени възражения във връзка с 

работата на комисията. С извършването на горепосочените действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията. Комисията продължи работата си в закрито заседание.  

 

 

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ: 

 

На 14.12.2017 г. от 10:00 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на 

административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в изпълнение 

на Заповед № ОП-63/07.12.2017г. на кмета на община Смолян се събра комисия в следния състав: 

Председател: 

Васка  Георгиева Караджова – Директор на дирекция „СИиОС“ в община Смолян 

Членове: 

Златко Славчев Карамучев – юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян 

Хамди Хилмиев Моллов - младши експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян 

 

Комисията проведе закрито заседание по разглеждане и допускане на офертите и класиране на 

участниците по обособени позиции, както следва: 

 

1. При разглеждането на документите от офертите на участниците по обособени позиции 

(установяване на съответствие с изискванията към личното състояние и установяване на съответствие 

на офертите с предварително обявените условия) бяха извършени следните действия и бяха направени 

следните констатации: 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 

Изготвяне на печатни информационни материали по проект „Ремонт и рехабилитация на 

улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на 

гр. Смолян“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 
 

   „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД 

1. Изискуеми документи: 

С офертата участникът е представил следните документи: 

 Опис на представените документи. 

 Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ информация за поръчката, 

икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор изготвена съгласно Образец № 1.  

 Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно 

Образец № 2. 

 Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, изготвена съгласно 

Образец № 3. 

 Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 9. 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвена съгласно Образец № 4. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена съгласно 
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Образец № 5.  

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 6. 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно 

Образец № 7. 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 8.  

Посочените документи обхващат всички изискуеми от възложителя документи съгласно т.6 на раздел 

IV „Указания за подготовка на офертата” от Изисквания към участниците и указания за подготовка на 

офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на производството, 

неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка, 

и същите са редовни. 

Поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите мерки за 

надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

2. Изисквания към личното състояние на участника: 

С приложените декларации, както следва: Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 

1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 

54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, участникът е удостоверил съответствието си 

с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на 

обществената поръчка и Раздел II „Изисквания към участниците - лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите и приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към 

обявата за възлагане на обществената поръчка - удостоверил е, че за него не е налице никое от 

обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП във връзка с чл.97, ал.5 от ППЗОП. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че по отношение на изискванията към личното състояние 

на участника не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително не е 

налице нередовност или фактическа грешка, представените документи от участника са налични и 

редовни, в съответствие с предварително обявените условия на възложителя. 

3. Основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство: 

С приложената Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно 

Образец № 9, участникът е удостоверил липсата на други основания за изключване, които са 

предвидени в националното законодателство - удостоверил е, че за него не е налице никое от 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици. 

4. Ценова оферта по същество: 

Обща цена: 750 лева /словом седемстотин и петдесет лева/ без ДДС. 

Горепосочената обща цена за изпълнение  по обособената позиция е формирана на следните 

оферирани  цени за осъществяване на услугите по видове дейности:      

№ 

по 

ред 

 

Вид дейност 

 

Количество 

Единична 

цена в лева 

без ДДС 

Обща цена в 

лева без 

ДДС 
 

1. 
Дизайн и изработване на печатни информационни 

материали 

 

1 500 
 

0.50 
 

750 

5. Съответствие с изискванията на възложителя: 

Офертата на участника, включително в частта на техническото предложение и ценовото предложение 

със съответните приложения, е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя. Ценовото предложение на участника е съобразено с определения от 

възложителя финансов ресурс по видове дейности. Участникът е извършил изчисленията коректно и 

точно, без отклонения. Ценовото му предложение в процедурата е валидно и съобразено с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 
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6. Необходимост от искане на разяснения: 

При разглеждане на офертата не се установи необходимост от искане на разяснения за данни, заявени 

от участника, и/или от проверка на заявените данни, включително чрез изискване на информация от 

други органи и лица. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 

Организиране и провеждане на публични събития и официални церемонии, ведно със 

съпътстващите ги дейности – изработване и доставка на информационни банери и публикации в 

печатни регионални медии, по проект „Обновяване на енергийната ефективност на 

образователна инфраструктура в гр. Смолян“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-

2020 г. 
 

 

1. 
„МИЛЕКС - 08“ ООД 

1. Изискуеми документи: 

С офертата участникът е представил следните документи: 

 Опис на представените документи. 

 Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ информация за поръчката, 

икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор изготвена съгласно Образец № 1.  

 Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвени 

съгласно Образец № 2. 

 Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, изготвена съгласно 

Образец № 3. 

 Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 9. 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвена съгласно Образец № 4. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена съгласно 

Образец № 5.  

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 6. 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена 

съгласно Образец № 7. 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 8.  

Посочените документи обхващат всички изискуеми от възложителя документи съгласно т.6 на 

раздел IV „Указания за подготовка на офертата” от Изисквания към участниците и указания за 

подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване 

на производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на 

обществената поръчка, и същите са редовни. 

Поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите мерки за 

надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

2. Изисквания към личното състояние на участника: 

С приложените декларации, както следва: Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, изготвени съгласно Образец № 2, и Декларация за липсата на обстоятелствата 

по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, участникът е удостоверил 

съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в обявата за 

възлагане на обществената поръчка и Раздел II „Изисквания към участниците - лично състояние“ 

от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, 

оценка и класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - удостоверил 

е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП 
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във връзка с чл.97, ал.5 от ППЗОП. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че по отношение на изискванията към личното 

състояние на участника не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително не е налице нередовност или фактическа грешка, представените документи от 

участника са налични и редовни, в съответствие с предварително обявените условия на 

възложителя. 

3. Основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство: 

С приложената Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно 

Образец № 9, участникът е удостоверил липсата на други основания за изключване, които са 

предвидени в националното законодателство - удостоверил е, че за него не е налице никое от 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 

4. Ценова оферта по същество: 

Обща цена: 2 340 лева /словом две хиляди триста и четиридесет  лева/ без ДДС. 

Горепосочената обща цена за изпълнение  по обособената позиция е формирана на следните 

оферирани  цени за осъществяване на услугите по видове дейности:                                         

№ 

по 

ред 

 

Вид дейност 

 

Количество 

Единична 

цена в 

лева без 

ДДС 

Обща цена 

в лева без 

ДДС 

 

1. 

Организиране и провеждане на публични събития 

– встъпителна пресконференция и заключителна 

пресконференция: 

 Встъпителна пресконференция; 

 Заключителна пресконференция. 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

70 

70 

 

 

 

70 

70 

 

2. 

Организиране и провеждане на официални 

церемонии: 

 Церемония „Първа копка“; 

 Церемония „Откриване на обект“. 

 

 

3 

4 

 

 

90 

250 

 

 

270 

1 000 

 

3. 

Изработване и доставка информационни банери за 

публични събития и официални церемонии 

 

2 

 

90 

 

180 

4. ПР публикации в печатни регионални медии 3 250 750 

5. Съответствие с изискванията на възложителя: 

Офертата на участника, включително в частта на техническото предложение и ценовото 

предложение със съответните приложения, е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, 

така и на тези, определени от възложителя. Ценовото предложение на участника е съобразено с 

определения от възложителя финансов ресурс по видове дейности. Участникът е извършил 

изчисленията коректно и точно, без отклонения. Ценовото му предложение в процедурата е 

валидно и съобразено с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

6. Необходимост от искане на разяснения: 

При разглеждане на офертата не се установи необходимост от искане на разяснения за данни, 

заявени от участника, и/или от проверка на заявените данни, включително чрез изискване на 

информация от други органи и лица. 
 

 

2. 
ФОНДАЦИЯ „ОБЩЕСТВО НА ПОЗНАНИЕТО“ 

1. Изискуеми документи: 

С офертата участникът е представил следните документи: 

 Опис на представените документи. 
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 Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ информация за поръчката, 

икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор изготвена съгласно Образец № 1.  

 Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвени 

съгласно Образец № 2. 

 Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, изготвена съгласно 

Образец № 3. 

 Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 9. 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвена съгласно Образец № 4. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена съгласно 

Образец № 5.  

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 6. 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена 

съгласно Образец № 7. 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 8.  

Посочените документи обхващат всички изискуеми от възложителя документи съгласно т.6 на 

раздел IV „Указания за подготовка на офертата” от Изисквания към участниците и указания за 

подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване 

на производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на 

обществената поръчка, и същите са редовни. 

Поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите мерки за 

надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

2. Изисквания към личното състояние на участника: 

С приложените декларации, както следва: Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, изготвени съгласно Образец № 2, и Декларация за липсата на обстоятелствата 

по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, участникът е удостоверил 

съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в обявата за 

възлагане на обществената поръчка и Раздел II „Изисквания към участниците - лично състояние“ 

от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, 

оценка и класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - удостоверил 

е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП 

във връзка с чл.97, ал.5 от ППЗОП. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че по отношение на изискванията към личното 

състояние на участника не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително не е налице нередовност или фактическа грешка, представените документи от 

участника са налични и редовни, в съответствие с предварително обявените условия на 

възложителя. 

3. Основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство: 
С приложената Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно 

Образец № 9, участникът е удостоверил липсата на други основания за изключване, които са 

предвидени в националното законодателство - удостоверил е, че за него не е налице никое от 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 

4. Ценова оферта по същество: 

Обща цена: 2 480 лева /словом две хиляди четиристотин и осемдесет  лева/ без ДДС. 

Горепосочената обща цена за изпълнение  по обособената позиция е формирана на следните 

оферирани  цени за осъществяване на услугите по видове дейности:                                             
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№ 

по 

ред 

 

Вид дейност 

 

Количество 

Единична 

цена в 

лева без 

ДДС 

Обща цена в 

лева без 

ДДС 

 

1. 

Организиране и провеждане на публични 

събития – встъпителна пресконференция и 

заключителна пресконференция: 

 Встъпителна пресконференция; 

 Заключителна пресконференция. 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

60 

60 

 

 

 

60 

60 

 

2. 

Организиране и провеждане на официални 

церемонии: 

 Церемония „Първа копка“; 

 Церемония „Откриване на обект“. 

 

 

3 

4 

 

 

80 

280 

 

 

240 

1 120 

 

3. 

Изработване и доставка информационни банери 

за публични събития и официални церемонии 

 

2 

 

80 

 

160 

4. ПР публикации в печатни регионални медии 3 280 840 

5. Съответствие с изискванията на възложителя: 

Офертата на участника, включително в частта на техническото предложение и ценовото 

предложение със съответните приложения, е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, 

така и на тези, определени от възложителя. Ценовото предложение на участника е съобразено с 

определения от възложителя финансов ресурс по видове дейности. Участникът е извършил 

изчисленията коректно и точно, без отклонения. Ценовото му предложение в процедурата е 

валидно и съобразено с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

6. Необходимост от искане на разяснения: 

При разглеждане на офертата не се установи необходимост от искане на разяснения за данни, 

заявени от участника, и/или от проверка на заявените данни, включително чрез изискване на 

информация от други органи и лица. 

 

Обособена позиция № 3: 

Изготвяне на печатни информационни материали по проект „Обновяване на енергийната 

ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ по Оперативна програма „Региони 

в растеж“ 2014 -2020 г. 
 

„ЕКИП-2“ ЕООД 

1. Изискуеми документи: 

С офертата участникът е представил следните документи: 

 Опис на представените документи. 

 Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ информация за поръчката, 

икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор изготвена съгласно Образец № 1.  

 Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно 

Образец № 2. 

 Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, изготвена съгласно 

Образец № 3. 

 Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 9. 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвена съгласно Образец № 4. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена съгласно 

Образец № 5.  

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 6. 
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 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно 

Образец № 7. 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 8.  

Посочените документи обхващат всички изискуеми от възложителя документи съгласно т.6 на раздел 

IV „Указания за подготовка на офертата” от Изисквания към участниците и указания за подготовка на 

офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на производството, 

неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка, 

и същите са редовни. 

Поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите мерки за 

надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

2. Изисквания към личното състояние на участника: 

С приложените декларации, както следва: Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 

1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 

54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, участникът е удостоверил съответствието си 

с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на 

обществената поръчка и Раздел II „Изисквания към участниците - лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите и приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към 

обявата за възлагане на обществената поръчка - удостоверил е, че за него не е налице никое от 

обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП във връзка с чл.97, ал.5 от ППЗОП. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че по отношение на изискванията към личното състояние 

на участника не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително не е 

налице нередовност или фактическа грешка, представените документи от участника са налични и 

редовни, в съответствие с предварително обявените условия на възложителя. 

3. Основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство: 

С приложената Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно 

Образец № 9, участникът е удостоверил липсата на други основания за изключване, които са 

предвидени в националното законодателство - удостоверил е, че за него не е налице никое от 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици. 

4. Ценова оферта по същество: 

Обща цена: 375 лева /словом триста седемдесет и пет лева/ без ДДС. 

Горепосочената обща цена за изпълнение  по обособената позиция е формирана на следните 

оферирани  цени за осъществяване на услугите по видове дейности:      

№ 

по 

ред 

 

Вид дейност 

 

Количество 

Единична 

цена в лева 

без ДДС 

Обща цена в 

лева без 

ДДС 
 

1. 
Дизайн и изработване на печатни информационни 

материали 

 

750 
 

0.50 
 

375 

5. Съответствие с изискванията на възложителя: 

Офертата на участника, включително в частта на техническото предложение и ценовото предложение 

със съответните приложения, е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя. Ценовото предложение на участника е съобразено с определения от 

възложителя финансов ресурс по видове дейности. Участникът е извършил изчисленията коректно и 

точно, без отклонения. Ценовото му предложение в процедурата е валидно и съобразено с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

6. Необходимост от искане на разяснения: 

При разглеждане на офертата не се установи необходимост от искане на разяснения за данни, заявени 
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от участника, и/или от проверка на заявените данни, включително чрез изискване на информация от 

други органи и лица. 
 

 2. След като беше определено съответствието на представените оферти както с изискванията към 

личното състояние на участниците, така и с изискванията на възложителя и съответствието с 

предварително обявените условия, комисията пристъпи по обособени позиции към класиране въз 

основа на икономически най-изгодна оферта при критерий за възлагане „най-ниска цена”. 

 

 3. Въз основа на подадените оферти, направените констатации и подробно изложените мотиви 

комисията единодушно  

 

Р Е Ш И: 

 

 На основание чл.58, ал.1 във връзка с чл.97, ал.4, изр.1 от ППЗОП комисията класира 

участниците по обособени позиции, както следва: 
 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 

Изготвяне на печатни информационни материали по проект „Ремонт и 

рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки 

за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ по Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014 -2020 г. 

 

 

 

 

Цена за 

изпълнение в 

лева без ДДС 

 

Ι. място 

 

„ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД 

 

750 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 

Организиране и провеждане на публични събития и официални церемонии, ведно 

със съпътстващите ги дейности – изработване и доставка на информационни 

банери и публикации в печатни регионални медии, по проект „Обновяване на 

енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

 

 

 

 

 

Цена за 

изпълнение в 

лева без ДДС 

 

Ι.  място 

 

 

„МИЛЕКС - 08“ ООД 

 

 

2 340 

ΙΙ. място  

ФОНДАЦИЯ „ОБЩЕСТВО НА ПОЗНАНИЕТО“ 

 

 

2 480 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: 

Изготвяне на печатни информационни материали по проект „Обновяване на 

енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

 

 

 

Цена за 

изпълнение в 

лева без ДДС 

 

Ι. място 

 

 

„ЕКИП-2“ ЕООД 

 

375 
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и предлага на възложителя за изпълнители по обособени позиции класираните на първо място 

участници, като договорите за изпълнение да се сключат при съществените условия, обективирани от 

класираните участници в предложенията им, описани в настоящия протокол. 

 

Комисията приключи работа на 14.12.2017г., като предаде протоколите от своята работа на 

възложителя на 14.12.2017 г. в 15:30 ч.. 

 

Комисия в състав: 

Председател и член: инж. Васка Караджова /подпис/* 

Членове Златко Карамучев /подпис/* Хамди Моллов /подпис/* 

 

 

положени подпис и печат 

 

Дата: 14.12.2017г. Утвърдил: ………….................…….. 

гр. Смолян НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на община Смолян 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проекти № № „BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на 

образователна инфраструктура в гр. Смолян““ и „BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, 

надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян““, по процедура за директно 

предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 г. – 

Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014 – 2020 г.“, които проекти се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на публикацията се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. 

 

Забележка: Налице са положени подписи и печат, като същите са заличени на основание чл.42, 

ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на 

личните данни (ЗЗЛД). 


