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no чл.101 г, във връзка c чл.68, ал.З от ЗОП от заседанието на Комисията, назначена със 
заповед № 1374/21.11.2014 година на кмета на община Добричка за получаване, разглеждане 
и оценяване на офертите за участие в обществена поръчка по реда на глава осем «а» от ЗОП с 
предмет „Избор на изпълнител за дейности свързани с осигуряване на информация и 
публичност" По проект № М 13-22-48/18.08.2014 г. „Компетентна и ефективна общинска 
администрация - община Добричка", финансиран от Оперативна програма 
„Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд по приоритетна ос II: „Управление на човешките ресурси", 
подприоритет 2.2; „Компетентана и ефективна държавна администрация", с уникален код ID 
9036367 от 21.11.2014 г. публикувана в Портала на обществените поръчки на АОП и в сайта 
на община Добричка в Профил на купувача 

Днес, 01.12.2014 г. в 14,00 ч. в сградата на община Добричка започна своята работа 
комисията за получаване, разглеждане и оценяване на офертите за участие в обществена 
поръчка по реда на глава осем «а» от ЗОП с предмет „Избор на изпълнител за дейности 
свързани с осигуряване на информация и публичност" По проект № М 13-22-48/18.08.2014 г. 
„Компетентна и ефективна общинска администрация - община Добричка", в състав: 

Председател: Даниела Атанасова Тодорова - директор дирекция ЕППИР и ръководител 
проект 
и членове: 1 .Нели Димитрова - гл.експерт човешки ресурси и координатор по проек 

2.Веселина Георгиева - юрист при община Добричка 
3.Дияна Койчева ~ ст.специалист счетоводител и счетоводител по проект 
4.Детелина Димитрова Иванова - гл.експерт ЕППИР 

Резултати от работата на комисията: 

В определеният в Публичната покана срок за получаване на оферти - до 12,00 часа на 
01.12.2014 г. в деловодството на Община Добричка са постъпили 8 (осем) броя оферти от 
следните участници: 

Вх.номер Час на 
подаване 

Участник Пълномощник 

ОФ-184/28.11.2014г. 11,07ч „Бк Дизайн" ЕООД куриер 
ОФ-185/28.11.2014г. 11,09ч „Ди Ем Ай Дивелопмънт"ЕООД куриер 
ОФ-187/01.12.2014г. 08,52ч Издателска къща „АБ" ЕООД куриер 
ОФ-192/01.12.2014г. 10Д2ч „АртПРИНТ" ООД куриер 
ОФ-194/01.12.2014г. 11,13ч Рекламна къща „ЕОС" ООД куриер 
ОФ-196/01.12.2014г. 11,19ч ЕТ „БОН - Иван Борисов" куриер 
ОФ-197/01.12.2014г. 11,22ч „Я.Алексиев" ЕООД куриер 
ОФ-198/01.12.2014г. 11,25ч „НАУТИЛУС ДИЗАИН" ЕООД куриер 

Този документ е създаден в рамките на проект „Компетентна и ефективна общинска администрация - община Добричт" които се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-20! Зг., по Приоритетна ос II 

„ Управление на човешките ресурси", Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация", финансирай по бюджетна 
линия: BG051P0002/I3/2.2-14. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Добричка при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официсишото становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
1 



ЕСФ 
ОПЛК. Експерти и действие Европейски социален фонд 

Европеиски съюз Инвестиции u хората 

След запознаване със съдържанието на регистъра на подадените оферти всички членове 
на комисията подписаха декларации в съответствие с изискването на чл. 35, ал. 1, т.2-4 от 
ЗОП. 

При отваряне на офертите не присъстваха участници, техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване или други лица. 

Комисията започна своята работа по реда, определен със ЗОП и Вътрешните правила за 
реда на планиране и организация провеждането на процедурите за контрол и изпълнението 
на сключените договори за обществени поръчки и за поддържането на профила на купувача 
при община Добричка. 

Относно целостта на пликовете Комисията констатира, че офертите на всички 
участници са в непрозрачни и запечатани пликове и са заведении в деловодната система на 
община Добричка с посочено време на постъпване. 

В съответствие с чл.68, ал.З от ЗОП се отвориха пликовете с офертите по реда на 
тяхното постъпване. При отваряне на офертите се обявиха ценовите предложения на 
участниците, съгласно разпоредбите на чл.101 г, ал.З от ЗОП, 

С това приключи публичната част от заседанието на Комисията, която продължи своята 
работа в закрито заседание с документална проверка на офертите за съответствието им с 
изискванията на Възложителя по ЗОП, за липсващи документи, документи несъответстващи 
с критериите за подбор и за документи, несъответстващи с изискванията на публичната 
покана, както и разглеждане на техническите предложения от офертите на участниците. 

При разглеждане на документите, съдържащи се в плика на участника „Бк Дизайн" 
ЕООД, Комисията установи, че няма липсващи документи и всички документи, съдържащи 
се в офертата, са редовни по съдържание и форма, както и че същите отговарят на 
изискванията на Възложителя по опис както следва: 

№ 
по 
ред 

Приложен документ Вид на 
документа 
(оригинал или 
заверено 
копие) 
наличие или 
липса 

Страница 
№ в 
офертата 
(от/до) 

1. Приложение № 3 - Списък на документите и 
информацията, съдържащи се в офертата; 

да 1-2 

2. Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за 
търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга 
идентифицираща информация в съответствие със 
законодателството на държавата, в която участникът е 
установен, както и адрес, включително електронен, за 
кореспонденция при провеждането на процедурата; 

Да 3-3 

3. Приложение № 2 - Оферта; Да 4-5 
4. Приложение № 4 - Техническо предложение; Да 6-6 
5. Приложение № 5 - Ценово предложение; Да 7-8 
6. Приложение № 9 - Проект на договор за изпълнение; Да 9-17 
7. Приложение № 10 - Декларация за приемане на условията 

в проекта на договор; 
Да 18-18 

Този документ е създаден в рамките на проект „Компетентна и ефективна общинска администрация - община Добрич кл"който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-201Зг., по Приоритетна ос II 

„ Управление на човешките ресурси", Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация", финансиран по бюджетна 
линия: BG051РО002/13/2.2-14. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Добричка при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Европейски съюз 
ОПАК, Експорти в действие Европейски социален фонд 

Инвестиции u хората 

8. Приложение № 6 - Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП; Да 19-20 
9. Копие на договора за обединение (при участници 

обединения). Когато в договора не е посочено лицето, 
което представлява участниците в обединението се 
представя и документ, подписан от лицата в обединението, 
в който се посочва представляващият; 

Неприложимо 

10. Списък на осъществена услуга с предмет, сходен с 
предмета на поръчката за последните 3 (три) години (2011, 
2012 и 2013 г.) по образец (Приложение № 14), считано от 
датата на подаване на офертата с посочване на 
стойностите на дизайн и печат на рекламни материали, 
датите и получателите, заедно с доказателство за 
извършената услуга; 

Да 21-23 

11. Приложение № 7 - Декларация за липса на свързаност с 
друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за 
липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2; 

Да 24-24 

12. Приложение № 8 - Декларация за съгласие за участие като 
подизпълнител; 

Неприложимо 

13. Приложение № 11 - Декларация от член на обединението; Неприложимо 
14. Приложение № 12 - Декларация по чл.З, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици; 

Да 25-25 

15. Приложение № 13 - Декларация за конфиденциалност по 
чл. 33, ал. 4 от ЗОП ако е приложимо; 

Не 

16. Нотариално заверено пълномощно (при упълномощаване 
от участника); 

Не 

17. Документ за регистрация по ЗДДС (при налична такава) 
или еквивалентен; 

Да 26-26 

При разглеждане на документите, съдържащи се в плика на участника „Ди Ем Ай 
Дивелопмъиг"ЕООД, Комисията установи, че няма липсващи документи и всички 
документи, съдържащи се в офертата, са редовни по съдържание и форма, както и че същите 
отговарят на изискванията на Възложителя но опис както следва: 

КЙ 
по 
ред 

Приложен документ Вид на 
документа 
(оригинал или 
заверено 
копие) 
наличие или 
липса 

Страница 
№ в 
офертата 
(от/до) 

1. Приложение № 3 - Списък на документите и 
информацията, съдържащи се в офертата; 

да 1-2 

2. Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за 
търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга 
идентифицираща информация в съответствие със 

Да 3-3 

Този документ е създаден е рамките на проект „Компетентна и ефективна общинска администрация - община Добричка"който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-201 Зг., по Приоритетна ос II 

„ Управление на човешките ресурси ", Подприоритет: 2.2. „ Компетентна и ефективна държавна администрация ", финансиран по бюджетна 
линия: BG051Р0002/13/2.2-14. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Добричка при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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ЕСФ 

Европейски съюз ОПАК. Експерти и /действие Европейски социален фонд 
Инвестиции и хората 

законодателството на държавата, в която участникът е 
установсн, както и адрсс, включително електронен, за 
кореспонденция при провеждането на процедурата; 

3. Приложение № 2 - Оферта; Да 4-5 
4. Приложение № 4 - Техническо предложение; Да 6-6 
5. Приложение № 5 - Ценово предложение; Да 7-8 
6. Приложение № 9 - Проект на договор за изпълнение; Да 9-17 
7. Приложение № 10 - Декларация за приемане на условията 

в проекта на договор; 
Да 18-18 

8. Приложение № 6 - Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП; Да 19-20 
9. Копие на договора за обединение (при участници 

обединения). Когато в договора не е посочено лицето, 
което представлява участниците в обединението се 
представя и документ, подписан от лицата в обединението, 
в който се посочва представляващият; 

Неприложимо 

10. Списък на осъществена услуга с предмет, сходен с 
предмета на поръчката за последните 3 (три) години (2011, 
2012 и 2013 г.) по образец (Приложение № 14), считано от 
датата на подаване на офертата с посочване на 
стойностите иа дизайн и печат на рекламни материали, 
датите и получателите, заедно с доказателство за 
извършената услуга; 

Дай 
референции 

21-26 

11. Приложение № 7 - Декларация за липса на свързаност с 
друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за 
липса иа обстоятелство по чл. 8, ал, 8, т. 2; 

Да 27-27 

12. Приложение № 8 - Декларация за съгласие за участие като 
подизпълнител; 

Неприложимо 

13. Приложение № 11 - Декларация от член на обединението; Неприложимо 
14. Приложение № 12 - Декларация по чл.З, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици; 

Да 28-28 

15. Приложение № 13 - Декларация за конфиденциалност по 
чл. 33, ал. 4 от ЗОП ако е приложимо; 

Не 

16. Нотариално заверено пълномощно (при упълномощаване 
от участника); 

Не 

17. Документ за регистрация по ЗДДС (при налична такава) 
или еквивалентен; 

Да 29-29 

При разглеждане на документите, съдържащи се в плика на участника Издателска къща 
„АБ" ЕООД, Комисията установи, че няма липсващи документи и всички документи, 
съдържащи се в офертата, са редовни по съдържание и форма, както и че същите отговарят 
на изискванията на Възложителя по опис както следва: 

№ Приложен документ Вид на Страница 
по документа № в 

Този документ е създаден в рамките на проект „Компетентна и ефективна общинска администрация - община Добричка"А-от7«ю се 
осъществява с финансовата подкрепа иа Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-20}Зг., по Приоритетна ос II 

„ Управление па човешките ресурси ", Подприоритет: 2.2, „ Компетентна и ефективна държавна администрация ", финансиран по бюджетна 
линия: BG051P0002/13/2.2-14. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Добричка при никакви 

обстоятелства не моо/се да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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ЕСФ 

Европейски съюз 
ОПАК. Експорти в дсйсгаме Европейски социален фон/; 

Иннестиции н хората 

ред (оригинал или 
заверено 
копие) 
наличие или 
липса 

офертата 
(от/до) 

1. Приложение № 3 - Списък на документите и 
информацията, съдържащи се в офертата; 

да 1-2 

2. Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за 
търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга 
идентифицираща информация в съответствие със 
законодателството на държавата, в която участникът е 
установен, както и адрес, включително електронен, за 
кореспонденция при провеждането па процедурата; 

Да 3-4 

3. Приложение № 2 - Оферта; Да 5-6 
4. Приложение № 4 - Техническо предложение; Да 7-13 
5. Приложение № 5 - Ценово предложение; Да 14-15 
6. Приложение № 9 - Проект на договор за изпълнение; Да 16-24 
7. Приложение № 10 - Декларация за приемане на условията 

в проекта на договор; 
Да 25-25 

8. Приложение № 6 - Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП; Да 26-27 
9. Копие на договора за обединение (при участници 

обединения). Когато в договора не е посочено лицето, 
което представлява участниците в обединението се 
представя и документ, подписан от лицата в обединението, 
в който се посочва представляващият; 

Неприложимо 

10. Списък на осъществена услуга с предмет, сходен с 
предмета на поръчката за последните 3 (три) години (2011, 
2012 и 2013 г.) по образец (Приложение № 14), считано от 
датата на подаване на офертата с посочване на 
стойностите на дизайн и печат на рекламни материали, 
датите и получателите, заедно с доказателство за 
извършената услуга; 

Да, 
референции и 
рекламни 
материали 

28-68 

11. Приложение № 7 - Декларация за липса на свързаност с 
друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за 
липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2; 

Да 69-69 

12. Приложение № 8 - Декларация за съгласие за участие като 
подизпълнител; 

Неприложимо 

13. Приложение № 11 - Декларация от член на обединението; Неприложимо 
14. Приложение № 12 - Декларация по чл.З, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици; 

Да 70-70 

15. Приложение № 13 - Декларация за конфиденциалност по 
чл. 33, ал. 4 от ЗОП ако е приложимо; 

Не 

16. Нотариално заверено пълномощно (при упълномощаване 
от участника); 

Не 

Този документ е създаден в рамките на проект „Компетентна и ефективна общинска админисчрации - община Добричт" който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-201 Зг„ по Приоритетна ос II 

„ Управление на човешките ресурси", Подприоритет; 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация", финансиран по бюджетна 
линия: BG051Р0002/13/2.2-14. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Добричка при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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17. Документ за регистрация по ЗДДС (при налична такава) Да 71-71 
или еквивалентен; 

При разглеждане на документите, съдържащи се в илика на участника „АртПРИНТ" ООД, 
Комисията установи, че няма липсващи документи и всички документи, съдържащи се в 
офертата, са редовни по съдържание и форма, както и че същите отговарят на изискванията 
на Възложителя по опис както следва: 

№ 
по 
ред 

Приложен документ Вид иа 
документа 
(оригинал или 
заверено 
копие) 
наличие или 
липса 

Страница 
№ в 
офертата 
(от/до) 

1. Приложение № 3 - Списък на документите и 
информацията, съдържащи се в офертата; 

да 9-10 

2. Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за 
търговския региегър, БУЛСТАТ и/или друга 
идентифицираща информация в съответствие със 
законодателството на държавата, в която участникът е 
установен, както и адрес, включително електронен, за 
кореспонденция при провеждането на процедурата; 

Да 36-38 

3. Приложение № 2 - Оферта; Да 7-8 
4. Приложение № 4 - Техническо предложение; Да 11-11 
5. Приложение № 5 - Ценово предложение; Да 12-13 
6. Приложение № 9 - Проект на договор за изпълнение; Да 18-26 
7. Приложение № 10 - Декларация за приемане на условията 

в проекта на договор; 
Да 27-27 

8. Приложение № 6 - Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП; Да 14-15 
9. Копие на договора за обединение (при участници 

обединения). Когато в договора не е посочено лицето, 
което представлява участниците в обединението се 
представя и документ, подписан от лицата в обединението, 
в който се посочва представляващият; 

Неприложимо 

10. Списък на осъществена услуга с предмет, сходен с 
предмета на поръчката за последните 3 (три) години (2011, 
2012 и 2013 г.) по образец (Приложение № 14), считано от 
датата на подаване на офертата с посочване на 
стойностите на дизайн и печат на рекламни материали, 
датите и получателите, заедно с доказателство за 
извършената услуга; 

Да, 
референции и 
рекламни 
материали 

31-35 

11. Приложение № 7 - Декларация за липса на свързаност с 
друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за 
липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2; 

Да 16-16 

12, Приложение № 8 - Декларация за съгласие за участие като 
подизпълнител; 

Неприложимо 17-17 

Този документ е създаден в рамките на проект „Компетентна и ефективна общинска администрация - община Добричка "който се 
осъгцествява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-201 Зг., по Приоритетна ос II 

„ Управление на човешките ресурси ", Подприоритет: 2.2. „ Компетентна и ефективна държавна администрация ", финансиран по бюджетна 
линия: BG051Р0002/13/2.2-14. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Добричка при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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13. Приложение № 11 - Декларация от член на обединението; Неприложимо 28-28 
14. Приложение № 12 - Декларация по чл.З, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици; 

Да 29-29 

15. Приложение № 13 - Декларация за конфиденциалност по 
чл. 33, ал. 4 от ЗОП ако е приложимо; 

да 30-30 

16. Нотариално заверено пълномощно (при упълномощаване 
от участника); 

Не 

17. Документ за регистрация по ЗДДС (при налична такава) 
или еквивалентен; 

Да 39-40 

При разглеждане иа документите, съдържащи се в плика на участника „Рекламна къща 
ЕОС" ООД, Комисията установи, че няма липсващи документи и всички документи, 
съдържащи се в офертата, са редовни по съдържание и форма, както и че същите отговарят 
иа изискванията на Възложителя по опис както следва: 

№ 
по 
ред 

Приложен документ Вид на 
документа 
(оригинал или 
заверено 
копие) 
наличие или 
липса 

Страница 
№ в 
офертата 
(от/до) 

1. Приложение № 3 - Списък на документите и 
информацията, съдържащи се в офертата; 

да 1 -1 а 

2. Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за 
търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга 
идентифицираща информация в съответствие със 
законодателството иа държавата, в която участникът е 
установен, както и адрес, включително електронен, за 
кореспонденция при провеждането на процедурата; 

Да 2-2 

3. Приложение №2™ Оферта; Да 3-4 
4. Приложение № 4 - Техническо предложение; Да 5-9 
5. Приложение № 5 - Ценово предложение; Да 10-11 
6. Приложение № 9 - Проект на договор за изпълнение; Да 12-20 
7. Приложение № 10 - Декларация за приемане на условията 

в проекта на договор; 
Да 21-21 

8. Приложение № 6 - Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП; Да 22-23 
9. Копие на договора за обединение (при участници 

обединения). Когато в договора не е посочено лицето, 
което представлява участниците в обединението се 
представя и документ, подписан от лицата в обединението, 
в който се посочва представляващият; 

Неприложимо 

10. Списък на осъществена услуга с предмет, сходен с 
предмета на поръчката за последните 3 (три) години (2011, 

Да, 
референции и 

24-36 

Този документ е създаден в рамките на проект „Компетентна и ефективна общинска админисчрации - община Добричка "който се 
осъществява с финансовата подкрепа ла Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-201Зг., по Приоритетна ос 11 

Управление на човешките ресурси ", Подприоритет: 2.2. „ Компетентна и ефективна държавна администрация ", финансиран по бюджетна 
линия: BG051Р0002/1 3/2.2-J 4. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Добричка при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управлявания орган. 
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2012 и 2013 г.) по образец (Приложение № 14), считано от 
датата на подаване на офертата с посочване на 
стойностите иа дизайн и печат на рекламни материали, 
датите и получателите, заедно с доказателство за 
извършената услуга; 

рекламни 
материали 

11. Приложение № 7 - Декларация за липса на свързаност с 
друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за 
липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2; 

Да 37-37 

12. Приложение № 8 - Декларация за съгласие за участие като 
подизпълнител; 

Неприложимо 

13. Приложение № 11 - Декларация от член на обединението; Неприложимо 
14. Приложение № 12 - Декларация по чл.З, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици; 

Да 38-38 

15. Приложение № 13 - Декларация за конфиденциалност по 
чл. 33, ал. 4 от ЗОП ако е приложимо; 

не 

16. Нотариално заверено пълномощно (при упълномощаване 
от участника); 

Не-

17. Документ за регистрация по ЗДДС (при налична такава) 
или еквивалентен; 

Да 39-39 

При разглеждане на документите, съдържащи се в плика на участника ЕТ „БОН - Иван 
Борисов", Комисията установи, че няма липсващи документи и всички документи, 
съдържащи се в офертата, са редовни по съдържание и форма, както и че същите отговарят 
иа изискванията иа Възложителя по опис както следва: 

№ 
по 
ред 

Приложен документ Вид на 
документа 
(оригинал или 
заверено 
копие) 
наличие или 
липса 

Страница 
№ в 
офертата 
(от/до) 

1. Приложение № 3 - Списък на документите и 
информацията, съдържащи се в офертата; 

да 1-2 

2. Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за 
търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга 
идентифицираща информация в съответствие със 
законодателството на държавата, в която участникът е 
установен, както и адрес, включително електронен, за 
кореспонденция при провеждането на процедурата; 

Да 3-4 

3. Приложение № 2 - Оферта; Да 5-6 
4. Приложение № 4 - Техническо предложение; Да 7-7 
5. Приложение № 5 - Ценово предложение; Да 8-9 
6. Приложение № 9 - Проект на договор за изпълнение; Да 10-18 

Този документ е създаден в рамките на проект „Компетентна н ефективна общинска администрация - община Добрмчка"\'ойню се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-201 Зг., по Приоритетна ос П 

Управление на човешките ресурси ", Подприоритет: 2.2. „ Компетентна и ефективна държавна администрация ", финансиран по бюджетна 
линия: BG051P0002/13/2.2-14. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Добричка при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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7. Приложение № 10 - Декларация за приемане на условията 
в проекта на договор; 

Да 19-19 

8. Приложение № 6 - Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП; Да 20-21 
9. Копие на договора за обединение (при участници 

обединения). Когато в договора ие е посочено лицето, 
което представлява участниците в обединението се 
представя и документ, подписан от лицата в обединението, 
в който се посочва представляващият; 

Неприложимо 

10. Списък иа осъществена услуга с предмет, сходен с 
предмета на поръчката за последните 3 (три) години (2011, 
2012 и 2013 г.) по образец (Приложение № 14), считано от 
датата на подаване на офертата с посочване на 
стойностите на дизайн и печат на рекламни материали, 
датите и получателите, заедно с доказателство за 
извършената услуга; 

Да, 
референции и 
рекламни 
материали 

22-26 

11. Приложение № 7 - Декларация за липса на свързаност с 
друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за 
липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2; 

Да 27-27 

12. Приложение № 8 - Декларация за съгласие за участие като 
подизпълнител; 

Неприложимо 

13. Приложение № 11 - Декларация от член на обединението; Неприложимо 
14. Приложение № 12 - Декларация по чл.З, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици; 

Да 28-28 

15. Приложение № 13 - Декларация за конфиденциалност по 
чл. 33, ал. 4 от ЗОП ако е приложимо; 

не 

16. Нотариално заверено пълномощно (при упълномощаване 
от участника); 

Не 

17. Документ за регистрация по ЗДДС (при налична такава) 
или еквивалентен; 

Да 29-29 

При разглеждане на документите, съдържащи се в плика на участника „Я.Алексиев" ЕООД, 
Комисията установи, че няма липсващи документи и всички документи, съдържащи се в 
офертата, са редовни по съдържание и форма, както и че същите отговарят на изискванията 
на Възложителя по опис както следва: 

№ 
по 
ред 

Приложен документ Вид на 
документа 
(оригинал или 
заверено 
копие) 
наличие или 
липса 

Страница 
№ в 
офертата 
(от/до) 

1. Приложение № 3 - Списък на документите и 
информацията, съдържащи се в офертата; 

да 1-2 

2. Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Да 3-7 
Този документ е създаден в рамките на проект „Компетентна и ефективна общинска администрация - община Добричка"кой/«о се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-201Зг., по Приоритетна ос И 
„ Управление на човешките ресурси", Подприоритет; 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация ", финансиран по бюджетна 

линия: BG051Р0002/13/2.2-! 4. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Добричка при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюзи Управляващия орган. 
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търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга 
идентифицираща информация в съответствие със 
законодателството на държавата, в която участникът с 
установен, както и адрес, включително електронен, за 
кореспонденция при провеждането на процедурата; 

3. Приложение № 2 - Оферта; Да 8-9 
4. Приложение № 4 - Техническо предложение; Да 10-18 
5. Приложение № 5 - Ценово предложение; Да 19-20 
6. Приложение № 9 - Проект на договор за изпълнение; Да 21-29 
7. Приложение № 10 - Декларация за приемане на условията 

в проекта иа договор; 
Да 30-30 

8. Приложение № 6 - Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП; Да 31-32 
9. Копие иа договора за обединение (при участници 

обединения). Когато в договора не е посочено лицето, 
което представлява участниците в обединението се 
представя и документ, подписан от лицата в обединението, 
в който се посочва представляващият; 

Неприложимо 

10. Списък иа осъществена услуга с предмет, сходен с 
предмета на поръчката за последните 3 (три) години (2011, 
2012 и 2013 г.) по образец (Приложение № 14), считано от 
датата на подаване на офертата с посочване на 
стойностите на дизайн и печат на рекламни материали, 
датите и получателите, заедно с доказателство за 
извършената услуга; 

Да, 
референции и 
рекламни 
материали 

33-39 

11. Приложение № 7 - Декларация за липса на свързаност с 
друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за 
липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2; 

Да 40-40 

12. Приложение № 8 - Декларация за съгласие за участие като 
подизпълнител; 

Неприложимо 

13. Приложение № 1 1 - Декларация от член на обединението; Неприложимо 
14. Приложение № 12 - Декларация по чл.З, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици; 

Да 44-44 

15. Приложение № 13 - Декларация за конфиденциалност по 
чл. 33, ал. 4 от ЗОП ако е приложимо; 

не 

16. Нотариално заверено пълномощно (при упълномощаване 
от участника); 

Не 

17. Документ за регистрация по ЗДДС (при налична такава) 
или еквивалентен; 

не 

При разглеждане на документите, съдържащи се в плика на участника „НАУТИЛУС 
ДИЗАЙН" ЕООД, Комисията установи, че няма липсващи документи и всички документи, 
съдържащи се в офертата, са редовни по съдържание и форма, както и че същите отговарят 
на изискванията на Възложителя по опис както следва: 

Този документ е създаден в рамките на проект „Компетентна и ефективна общинска администрация - община Добричка "който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-20}Зг., по Приоритетна ос // 

„ Управление на човешките ресурси", Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация", финансиран по бюджетна 
линия: BG051P0002/} 3/2.2-14. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се пот от Община Добричка при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
10 
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Инвестиции и хората 

№ 
по 
ред 

Приложен документ Вид на 
документа 
(оригинал или 
заверено 
копие) 
наличие или 
липса 

Страница 
№ в 
офертата 
(от/до) 

1. Приложение № 3 - Списък иа документите и 
информацията, съдържащи се в офертата; 

да 1а-2а 

2. Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за 
търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга 
идентифицираща информация в съответствие със 
законодателството на държавата, в която участникът е 
установен, както и адрес, включително електронен, за 
кореспонденция при провеждането на процедурата; 

Да 1-2 

з. Приложение № 2 - Оферта; Да 3-4 
4. Приложение № 4 - Техническо предложение; Да 5-5 
5. Приложение № 5 - Ценово предложение; Да 6-7 
6. Приложение № 9 - Проект на договор за изпълнение; Да 8-14 
7. Приложение № 10 - Декларация за приемане иа условията 

в проекта на договор; 
Да 15-15 

8. Приложение № 6 - Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП; Да 16-17 
9. Копие иа договора за обединение (при участници 

обединения). Когато в договора не е посочено лицето, 
което представлява участниците в обединението се 
представя и документ, подписан от лицата в обединението, 
в който се посочва представляващият; 

Неприложимо 

10. Списък на осъществена услуга с предмет, сходен с 
предмета на поръчката за последните 3 (три) години (2011, 
2012 и 2013 г.) по образец (Приложение № 14), считано от 
датата на подаване на офертата с посочване на 
стойностите на дизайн и печат на рекламни материали, 
датите и получателите, заедно с доказателство за 
извършената услуга; 

Да, 
референции и 
рекламни 
материали 

18-32 

11. Приложение № 7 - Декларация за липса на свързаност с 
друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за 
липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2; 

Да 33-33 

12. Приложение № 8 - Декларация за съгласие за участие като 
подизпълнител; 

Неприложимо 

13. Приложение № 11 - Декларация от член на обединението; Неприложимо 
14. Приложение № 12 - Декларация по чл.З, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици; 

Да 34-34 

15. Приложение № 13 - Декларация за коифиденциалиост по 
чл. 33, ал. 4 от ЗОП ако е приложимо; 

да 35-35 

Този документ е създаден в рамките на проект „Компетентна и ефективна общинска администрация - община Добричка"ко»/«о се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-201Зг., по Приоритетна ос 11 

„ Управление на човешките ресурси", Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация", финансиран по бюджетна 
линия: BG051P0002/13/2.2-14. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Добричка при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
И 
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16. Нотариално заверено пълномощно (при упълномощаване 
от участника); 

Не 

17. Документ за регистрация по ЗДДС (при налична такава) 
или еквивалентен; 

не 

След разглеждане на документите по представената оферта от „НАУТИЛУС ДИЗАЙН" 
ЕООД, комисията установи че участника е посочил информация от офертата си като 
конфиденциална. Възложителят приема посочената от участника информация като 
конфиденциална и се задължава да не я разкрива. 

След извършване на документалната проверка на офертите, Комисията пристъпи към 
разглеждане и проверка на Техническото и Ценовото предложение на участниците. 

1.Участник „Бк Дизайн" ЕООД със седалище и адрес на управление: с.Гурково, 
общ.Балчик, ул."Китка" №1, ЕИК 200072838, представлявано от Ивелин Иванов - управител, 
с ОФ-184/28.11.2014г Комисията установи следното: 
Участникът с офертата си е представил Техническо и Ценово предложение според 
изискванията иа Възложителя и е посочил следните цифрови изражения, които подлежат на 
оценка съгласно критерия „най ниска цена", а именно: 

Ценово предложение в размер на 5 400,00 (пет хиляди и четири стотин лева) лева без 
ДДС; 

Участникът е посочил стойности на материалите за информираност и публичност по 
проекта, които не са по - високи от прогнозната пределна стойност на поръчката. С това 
ценовото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. 

2.Участник „Ди Ем Ай Дивелопмънт"ЕООД със седалище и адрес на управление: 
гр.София, ж.к. Люлин, бл.ЗОЗ, вх.А, ап.4, ЕИК 201557566, представлявано от Иван 
Веселинов Димитров - управител, с ОФ-185/28.11.2014г Комисията установи следното: 
Участникът с офертата си е представил Техническо и Ценово предложение според 
изискванията на Възложителя и е посочил следните цифрови изражения, които подлежат на 
оценка съгласно критерия „най ниска цена", а именно: 

Ценово предложение в размер на 5 100,00 (пет хиляди и сто) лева без ДДС; 

3 .Участник Издателска къща „АБ" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Стара 
Загора, ул."Отец Паисий" № 58, ап.7, ЕИК 833034039, представлявано от Анелия Цветкова 
Минкова - управител, ОФ-187/01.12.2014г. Комисията установи следното: 
Участникът с офертата си е представил Техническо и Ценово предложение според 
изискванията на Възложителя и е посочил следните цифрови изражения, които подлежат на 
оценка съгласно критерия „най ниска цена", а именно: 

Ценово предложение в размер на 5 545,00 (пет хиляди петстотин четиридесет и пет( 
лева без ДДС; 

4. Участник „АртПРИНТ" ООД със седалище и адрес на управление: гр .Добрич, ул. "Васил 
Левски" №7, ЕИК 124521122, представлявано от Симеон Георгиев Колчев - управител, ОФ-
192/01,12.2014г. Комисията установи следното: 
Участникът с офертата си е представил Техническо и Ценово предложение според 
изискванията на Възложителя и е посочил следните цифрови изражения, които подлежат на 
оценка съгласно критерия „най ниска цена", а именно: 

Този документ е създаден в рамките на проект „Компетентна и ефективна общинска администрация - община Добричка"л-гл(М!о се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., по Приоритетна ос U 

„ Управление на човешките ресурси", Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация", финансиран по бюджетна 
линия: BG051P0002/J 3/2.2- N. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Добричка при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Ценово предложение в размер на 5 463,00 (пет хиляди четири стотин шестдесет и три) 
лева без ДДС; 

5.Участник „Рекламна къща ЕОС" ООД със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, 
бул."25-ти септември" №51, ЕИК 124043042, представлявано от Савина Георгиева Петрова -
управител, ОФ-194/01.12.2014г Комисията установи следното: 
Участникът с офертата си е представил Техническо и Ценово предложение според 
изискванията на Възложителя и е посочил следните цифрови изражения, които подлежат на 
оценка съгласно критерия „най ниска цена", а именно: 

Ценово предложение в размер на 5 095,00 (пет хиляди и деветдесет и пет) лева без 
ДДС; 

6.У частник ЕТ „БОН - Иван Борисов" със седалище и адрес на управление: 
гр.Благоевград, ж.к. Еленово, бл.75, ет.4, ап.11, ЕИК 101026198, представлявано от Иван 
Борисов Коджабашев - управител, 0ф-196/01.12.2014г. Комисията установи следното: 
Участникът с офертата си е представил Техническо и Ценово предложение според 
изискванията иа Възложителя и е посочил следните цифрови изражения, които подлежат на 
оценка съгласно критерия „най ниска цена", а именно: 

Ценово предложение в размер на 5 088,25 (пет хиляди и осемдесет и осем лева и 0,25) 
лева без ДДС; 

7.Участник „Я.Алексиев" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Русе, ул,"Цар 
Калоян" № 2А, ЕИК 202318594, представлявано от Янко Георгиев Алексиев - управител, 
ОФ-197/01.12.2014г. Комисията установи следното: 
Участникът с офертата си е представил Техническо и Ценово предложение според 
изискванията на Възложителя и е посочил следните цифрови изражения, които подлежат иа 
оценка съгласно критерия „най ниска цена", а именно: 

Ценово предложение в размер на 4 570,00 (четири хиляди петстотин и седемдесет) лева 
без ДДС; 

8.Участник „НАУТИЛУС ДИЗАЙН" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.София, 
район Сердика, ул."Опълченска" № 102, ет.З, ап.7, ЕИК 201941154, представлявано от Недко 
Христов Дачев - управител, ОФ-198/01.12.2014г. Комисията установи следното: 
Участникът с офертата си е представил Техническо и Ценово предложение според 
изискванията на Възложителя и е посочил следните цифрови изражения, които подлежат на 
оценка съгласно критерия „най ниска цена", а именно: 

Ценово предложение в размер на 5 470,00 (пет хиляди четири стотин и седемдесет) лева 
без ДДС; 

След цялостна проверка на офертите на всички участници и съгласно критерия за 
оценка „най - ниска цена" Комисията класира участниците както следва: 

I-во място „Я.Алексиев" ЕООД гр.Русе с ценово предложение 4 570,00 лв. 
II-ро място ЕТ „БОН - Иван Борисов" гр.Благоевград с ценово предложение 5 088,25 лв. 
Ш-то място „Рекламна къща ЕОС" ООД гр.Добрич с ценово предложение 5 095,00 лв. 
IV-то място „Ди Ем Ай Дивелопмънт"ЕООД гр.София с ценово предложение 5 100,00 лв. 
V-то място „Бк Дизайн" ЕООД с.Гурково, общ.Балчик с ценово предложение 5 400,00 лв. 
VI-то място „АртПРИНТ" ООД гр.Добрич с ценово предложение 5 463,00 

Този документ е създаден в рамките на проект „Компетентна и ефективна общинска администрация - община Добричкя" който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-201Зг., по Приоритетна ос II 

„ Управление на човешките ресурси", Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация ", финансиран по бюджетна 
линия: BG051P0002/13/2.2-14. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Добричка при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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V I I - M O място „НАУТИЛУС ДИЗАЙН" ЕООД гр.София с ценово предложение 5 470,00 лв. 
V I I I - M O място Издателска къща „АБ" ЕООД гр.Стара Загора с ценово предложение 5 545,00 
лв. 

Комисията приключи своята работа и предлага иа Възложителя за изпълнител на 
обществената поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за дейности свързани с осигуряване 
на информация и публичност" По проект № М 13-22-48/18.08.2014 г. „Компетентна и 
ефективна общинска администрация - община Добричка", финансиран от Оперативна 
програма „Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд по приоритетна ос II: „Управление на човешките ресурси", 
подприоритет 2,2; „Компетентна и ефективна държавна администрация" класирания на първо 
място участник с най - ниска цена „Я.Алексиев" ЕООД със седалище и адрес на 
управление: гр.Русе, ул."Цар Калоян" № 2А, ЕИК 202318594, представлявано от Янко 
Георгиев Алексиев - управител, с ОФ-197/01.12,2014г. 

С това приключи работата иа длт>жностните лица по разглеждане, оценка и класиране 
на офертите постъпили по публичната покана с предмет: „Избор на изпълнител за дейности 
свързани с осигуряване на информация и публичност" По проект № М 13-22-48/18.08.2014 г. 
„Компетентна и ефективна общинска администрация - община Добричка". 

Настоящият протокол се изготви и подписа от членовете на Комисията назначена със 
заповед № 1374/21.11.2014 година на кмета на община Добричка и представи на 
Възложителя за утвърждаване иа 2014 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Д.Тодорова/ 

ЧЛЕНОВЕ: 1 JZfJ /Нели Димитрова / 

<^СГ71/Веселина Георгиева/ 

/Дияна Койчева/ 

/Детелина Иванова/ 

Този документ е създаден в рамките на проект „Компетентна и ефективна общинска администрация - община Добричка1"който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-201Зг., по Приоритетна ос II 

„ Управление на човешките ресурси", Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация", финансиран по бюджетна 
линия: BG051P0002/13/2.2-14. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Добричка при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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