
ПРОТОКОЛ 

Днес 09.03.2015 г. в 14:00 ч. в сградата на Община Велико Търново Комисията по чл. 
34, ал. 1 ОТ ЗОП, назначена със заповед № РД 22 - 410/09.03.2015 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, започна преговори с поканения участник по процедура на договаряне без 
обявление с предмет: "Осигуряване на двуезични каталози "Велико Търново и регион" на 
следните езици: български-руски, английски-немски, румънски-френски, DVD 
"Царевград Търнов - звук и светлина" (двуезично - български и английски език) и DVD 
"Велико Търново - царственият град" (двуезично - български и английски език)". 

КОМИСИЯ В състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Веселин Николаев Минчев - Гл. експерт в Звено "Връзки с 
обществеността и протокол" в Община Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. Цветелина Ангелова Пенева - Гл. експерт в Звено "Връзки с обществеността и протокол" в 
Община Велико Търново; 
2. Десислава Стефанова Йонкова - Директор на Дирекция „Правна" в Община Велико 
Търново; 
3. Явор Росенов Иванов - старши експерт в отдел „ОП" в Община Велико Търново; 
4. Светозара Стоянова Стефанова - Гл. експерт в отдел „Бюджет" в Община Велико Търново; 

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Стефанов Кръстев - Гл. специалист в Звено "Връзки с 
обществеността и протокол" в Община Велико Търново; 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 

1. Олга Петрова Петърчева - Главен юрисконсулт в Община В. Търново и Началник отдел ПО 
в Община В. Търново; 
2. Мариана Бориславова Варнева - Юрисконсулт в отдел ПО в Община В.Търново 
3. Даниела Валентинова Владимирова - Старши юрисконсулт в отдел ПО в Община В. 
Търново; 
4. Русанка Стефанова Александрова - Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община В.Търново; 
5. Даниела Стефанова Данчева - Началник отдел „Бюджет" в Община Велико Търново; 
6. Иван Стефанов Кръстев - Гл. специалист в Звено "Връзки с обществеността и протокол" в 
Община Велико Търново; 
7. Ана Димова Тодорова - Гл. експерт в отдел „Бюджет" в Община Велико Търново; 

На заседанието присъства представител на участника: 
- Цветомир Иванов Бояджиев; 

Преди започване на работата всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 
35, ал.1, Т .1 , Т.2, т.З и чл. 35, ал.2 от ЗОП, неразделна част от настоящият протокол. 

Председателя на комисията изчете на присъстващите Заповед № РД 22 - 410/09.03.2015 
г. на Кмета на Община В. Търново. 



в присъствието на лицето посочено по-горе комисията Отвори постъпилата оферта. 
При отваряне на офертата стриктно се приложи чл. 68, ал.4, ал.5 от ЗОП. 

Оферта на „Царевград Търнов" ЕООД с вх. № 5300 -1452/05.03.2015 г., 14:54 ч., с адрес: 
гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев" № 5, тел. 062/622148, за участие в договаряне без 
обявление с предмет: "Осигуряване на двуезични каталози "Велико Търново и регион" 
на следните езици: български-руски, английски-немски, румънски-френски, DVD 
"Царевград Търнов - звук и светлина" (двуезично - български и английски език) и DVD 
"Велико Търново - царственият град" (двуезично - български и английски език)" 
съдържа: плик №1 „Документи за подбор", плик №2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката" и плик №3 „Предлагана цена": 

Плик №1 „ Документи за подбор": 

1. Списък на документите съдържащи се в офертата, оригинал, една стр.; 
2. Представяне на участника Образец № 2, стр. 1-3; 
3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от Цветомир Бояджиев, оригинал, стр. 4-6; 
4. Платежно нареждане за внесена гаранция за участие, заверено копие, стр. 7; 
5. Извлечение от търговския регистър; 
6. Удостоверение за липса на задължения към Община Велико Търново, оригинал, стр. 9; 
7. Удостоверение за липса на задължения издадено от НАП, оригинал, стр. 10; 
8. Свидетелство за съдимост за Цветомир Бояджиев, оригинал, стр. 11; 
9. Декларация за данни за връщане на гаранция за участие, оригинал, стр. 23; 
10. Списък Образец № 4 - оригинал, стр. 12; 
11. Декларация Образец № 5 - оригинал, стр. 13; 
12. Декларация за приемане на условията на проекта на договор, оригинал, стр. 14; 
13. Проект на договор, оригинал, стр. 15-19; 
14. Три боря двуезични каталози - английски-немски, румънски-френски, български-руски 

- мостри; 
15. Два броя DVD - мостри; 

Участникът е представил всички необходими документи и информация, които са 
изискани от Възложителя. Комисията допуска участника до ио-нататъшно участие в 
договарянето. 

Плик № 2, съдържа: Техническо предложение - 1 стр. Предложението на Участника 
съдържа необходимите реквизити изискани в поканата. 

Комисията констатира, че офертата на Участника отговаря на поставените изисквания 
в поканата. 

След като се увери, че Участникът е представил всички необходими документи и 
информация и техническото му иредложение отговаря на изискванията. Комисията 
пристъпи към отваряне на Плик №3 „Предлагана цена", който съдържа: 

Ценово предложение - 2 стр. 

Предложената цена е както следва: 

Единична цена на печатен носител на Каталог „Велико Търново и регион": 6.67 /щест лв. и 67 
лв./ 



Единична цена на цена на информационен носител DVD "Царевград Търнов - звук и 
светлина": 12.50 /дванадесет лв. и 50 лв./ 

Единична цена на цена на информационен носител DVD "Велико Търново - царственият 
град": 12.50 /дванадесет лв. и 50 лв./ 

Комисията взе решение, че предложените от участника цени са приемливи с оглед 
предвидените средства за изпълнение на поръчката. 

Комисията приключи работа в 15:00 часа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Веселин Николаев Нинчев_- Рл. експерт в Звено "Връзки с 
обществеността и протокол" в Община Велико Търново; ' ^ 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. Цветелина Ангелова Пенева - Гл. ексяерт в Звено "Връзки с обществеността и протокол" в 
Община Велико Търново; 

2. Десислава Стефанова^Йрнкова - Директор на Дирекция „Правна" в Община Велико 
Търново; 

3. Явор Росенов Иванов - старши експерт в отдел „ОП" в Община Велико Търново; 

4. Светозара Стояно^а^Стефанова - Гл. експерт в отдел „Бюджет" в Община Велико Търново; 

Представител на „Царевград ТърнаС" ЕООД 
1> 

Цветомир Иванов Б о я д ж и е ^ / 
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