
Утвърждавам:
КМЕТ Н 
ВЕЛИКС 

(ДА*

Дата: .... ..........

ПРОТОКОЛ

Днес, 14.05.2015 г. в 11:00 ч., в стая № 306 в сградата на Община Велико Търново, 
комисията от длъжностни лица по чл. 101г, ал.1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22 -  
1011/30.04.2015 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да събере, разгледа и 
оцени офертите, изготвени в отговор на публична покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с ГО 9041378, 
започна разглеждането на постъпилите оферти във връзка с участие в обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата от 
подготвителните групи на детските градини на Община Велико Търново, за учебната 
2015/2016 год. по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Учебни помагала, издадени от издателство „Слово”, съгласно 
техническа спецификация № 1;

Обособена позиция 2: Учебни помагала, издадени от издателство „Анубис-Булвест” 
ООД, съгласно техническа спецификация № 2;

Обособена позиция 3: Учебни помагала, издадени от издателство „Просвета - 
София” АД, съгласно техническа спецификация № 3;

Обособена позиция 4: Учебни помагала, издадени от издателство „Даниела 
Убенова”, съгласно техническа спецификация № 4;

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенка Игнатова -  Директор на дирекция ,,Образование, младежки 

дейности и спорт” в Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Явор Иванов - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново
2. Теодора Филева - Главен експерт в Дирекция ‘‘Образование, младежки дейности и 

спорт" в Община В.Търново;
3. Павлинка Калбанова - Главен счетоводител Дирекция "'Образование, младежки 

дейности и спорт” в Община В.Търново;
4. Мая Тодорова - Технически сътрудник в отдел „АТО” в Община Велико Търново;

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Юлия Ангелова - Главен експерт в Дирекция “Образование, младежки дейности и 

спорт” в Община В.Търново

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община В.Търново;
2. Даниела Владимирова - Старши юрисконсулт в отдел ПО в Община В.Търново;
3. Мариана Варнева - Юрисконсулт в отдел ПО в Община В.Търново;
4. Светозара Стефанова - Главен експерт в отдел ..Бюджет" в Община В.Търново;
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5. Кристина Димитрова - Технически сътрудник отдел „АТО" Община В.Търново;
6. Николина Ангелова - Христова - Старши експерт в отдел ОП в Община В.Търново;
7. Юлия Ангелова - Главен експерт в Дирекция "Образование, младежки дейности и 

спорт" в Община В.Търново;

Поради отсъствието на Павлинка Калбанова - Главен счетоводител Дирекция 
"Образование, младежки дейности и спорт" в Община В.Търново, нейното място бе заето от 
Юлия Ангелова - Главен експерт в Дирекция "‘Образование, младежки дейности и спорт" в 
Община Велико Търново, в качеството й на резервен член.

преди започване на работа, членовете на комисията подписаха декларации по чл. 35, ал. 1,т.1, 
т.2, т.З и чл. 35, ал.2 от ЗОП.

Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на офертите, постъпили 
в отговор на публична покана на възложителя. Постъпили са четири оферти, по една за 
всяка от обособените позиция, събрани чрез изпращане на публична покана от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно чл. 1016, ал. 2 от ЗОП, както следва:

I. Оферта с вход. № 5300 -  2774/07.05.2015 г. от 11:31 часа на СД„ВТ-КОМС -  
ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО -  КРУСЕВ И СИЕ”, гр. Велико Търново 5000, ул. „Христо 
Смирненски” № 18, тел: 062/614 185; факс: 062/620 350, е-таП: 81оуо_у1@аЬу.Ь§, за 
Обособена позиция 1: Учебни помагала, издадени от издателство „Слово”, съдържа:

1. Образец № 1 Административни сведения -  попълнени, подписани и подпечатани от 
Марин Петров Крусев -  управител и представляващ дружеството;

2. Образец № 2 Техническо предложение -  подписано и подпечатано -  2 стр.;
- срок на валидност на офертата -  3 месеца, считано от крайния срок за 

получаване на офертата;
3. Техническа спецификация;
4. Образец № 3 Ценово предложение -  подписано и подпечатано;

- Предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка при цена (обща 
стойност), както следва 16 692,73 лв. без ДДС

5. Ценова оферта с единични цени съгласно Техническата спецификация -  подписано и 
подпечатано;

6. Образец № 4 Декларация за правото да разпространява учебниците и помагалата, 
които оферира - подписана и подпечатана от Марин Петров Крусев -  представляващ 
дружеството;

7. Образец № 5 Декларация за приемане на условията на проекта на договор - подписана 
и подпечатана от Марин Петров Крусев -  представляващ дружеството;

8. Образец № 6 Декларация относно липсата на обстоятелства по чл. 47 ал.5, т.1 и т.2 от 
ЗОП, подписана и подпечатана - 3 бр.;

9. Приложение 2 Проект на договор - подписан и подпечатан -  3 бр.;

II. Оферта с вход. № 5300 -  2804/08.05.2015 г. от 13:34 часа на ЕТ „Даниела Убенова -  
Даниела Биланска”, гр. София 1184, район Искър, ж.к. Дружба-2, бл. 302, вх. В, ап. 41, тел: 
02/943 38 08; 0896/616 208, е-таП: тГо@с1аше1аиЪепоуа.сот, за Обособена позиция 4: 
Учебни помагала, издадени от издателство „Даниела Убенова”, съдържа:



1. Заявление за участие -  подписано и подпечатано от Даниела Стефанова Биланска - 
управител;

2. Образец № 1 Административни сведения -  попълнени, подписани и подпечатани;
3. Образец № 2 Техническо предложение -  подписано и подпечатано;

- срок на валидност на офертата -  3 месеца, считано от крайния срок за 
получаване на офертата;

4. Техническа спецификация;
5. Образец № 3 Ценово предложение -  подписано и подпечатано;

- Предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка при цена (обща 
стойност), както следва 37,40 лв. без ДДС

6. Ценова оферта с единични цени съгласно Техническата спецификация -  подписано и 
подпечатано;

7. Образец № 4 Декларация за правото да разпространява учебниците и помагалата, 
които оферира - подписана и подпечатана от Даниела Стефанова Биланска - управител;

8. Образец № 5 Декларация за приемане на условията на проекта на договор - подписана 
и подпечатана от Даниела Стефанова Биланска - управител;

9. Образец № 6 Декларация относно липсата на обстоятелства по чл. 47 ал.5, т.1 и т.2 от 
ЗОП, подписана и подпечатана от Даниела Стефанова Биланска - управител;

10. Декларация за притежание на изключителни права за възпроизвеждане и 
разпространение на печатни произведения одобрени от Министерство на образованието от 
Даниела Стефанова Биланска - управител;

11. Приложение 2 Проект на договор;
12. Удостоверение за актуално състояние изх. № 20150407161620/07.04.2015 г. на 

Агенция по вписванията -  заверено копие;
13. Удостоверение за липса на вписани обстоятелства изх. № 20150407161703/07.04.2015 

г. на Агенция по вписванията -  заверено копие;
14. Заверено копие на Карта за идентификация по ЕИК и Удостоверение за регистрация 

по ЗДДС;
15. Заверено копие на Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на задължения на 

Даниела Стефанова Биланска с изх. № 220201500114394/17.04.2015 г. на НАП София;
16. Заверено копие на Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на задължения на 

ЕТ „Даниела Убенова -  Даниела Биланска” с изх. № 220201500114454/17.04.2015 г. на НАП 
София;

17. Заверено копие на Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на задължения на 
ЕТ „Даниела Убенова -  Даниела Биланска” с изх. № 7206006007/09.04.2015 г. на Столична 
Община;

18. Заверено копие на Свидетелство за съдимост на Даниела Стефанова Биланска от 
14.04.2015 г. на Районен съд Никопол;

III. Оферта с вход. № 5300 -  2847/11.05.2015 г. от 15:44 часа на „АНУБИС-БУЛВЕСТ” 
ООД, гр. София, ул. „Младен Павлов” № 1, ет. 3, тел: 02/80 61 392; факс: 02/944 65 47, е- 
шаП: шагке<:т§@апиЬ18-Ьи1уе81:.сот; а1Ъепа@апи1ш-Ъи1уе$1:.сот, за Обособена позиция 2: 
Учебни помагала, издадени от издателство „Анубис-Булвест” ООД, съдържа:

1. Списък на документите;
2. Образец № 1 Административни сведения -  попълнени, подписани и подпечатани от 

Владимир Владимиров Топенчаров -  управител;
3. Образец № 2 Техническо предложение -  подписано и подпечатано -  2 стр.;

- срок на валидност на офертата -  2 месеца, считано от крайния срок за 
получаване на офертата;



4. Образец № 3 Ценово предложение -  подписано и подпечатано;
- Предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка при цена (обща 

стойност), както следва 12 037,26 лв. без ДДС
5. Ценова оферта с единични цени съгласно Техническата спецификация -  подписано и 

подпечатано;
6. Ценова оферта за доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване 

от децата от подготвителните групи на детските градини на Община Велико Търново, за 
учебната 2015/2016 год. за 3 ПГ и 4 ПГ -  подписано и подпечатано;

7. Образец № 4 Декларация за правото да разпространява учебниците и помагалата, 
които оферира - подписана и подпечатана от Владимир Владимиров Топенчаров -  управител;

8. Образец № 5 Декларация за приемане на условията на проекта на договор - подписана 
и подпечатана от Владимир Владимиров Топенчаров -  управител;

IV. Оферта с вход. № 5300 -  2891/13.05.2015 г. от 09:45 часа на „Просвета - София” АД, гр. 
София 1000, ул. „Княз Борис I” № 144, за Обособена позиция 3 : Учебни помагала, 
издадени от издателство „Просвета - София” АД, съдържа:

1. Образец № 1 Административни сведения -  попълнени, подписани и подпечатани от 
Дора Георгиева Маринкова - упълномощен представител от Йонка Колева Томова -  
изпълнителен член на съвета на директорите;

2. Образец № 2 Техническо предложение -  подписано и подпечатано -  2 стр.;
- срок на валидност на офертата -  90 дни, считано от крайния срок за получаване

на офертата;
3. Образец № 3 Ценово предложение -  подписано и подпечатано;

- Предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка при цена (обща 
стойност), както следва 1640,916 лв. без ДДС

4. Ценова оферта с единични цени съгласно Техническата спецификация -  подписано и 
подпечатано;

5. Декларация за притежаване на валидни изключителни авторски права за издаване на 
произведенията предмет на обществената поръчка - подписана и подпечатана от Йонка Колева 
Томова -  изпълнителен член на съвета на директорите;

6. Образец № 5 Декларация за приемане на условията на проекта на договор - подписана 
и подпечатана от Дора Георгиева Маринкова - упълномощен представител от Йонка Колева 
Томова -  изпълнителен член на съвета на директорите;

7. Декларация по чл.47, ал.9 във вр. с чл.47, ал.1, ал.2, т.1-5 и ал. 5 ЗОП - подписана и 
подпечатана от Йонка Колева Томова -  изпълнителен член на съвета на директорите;

8. Приложение 2 Проект на договор;
9. Пълномощно рег. № 1273 от 12.03.2009 г. на Нотариус Ивайло Иванов, № 384 в район 

Софийски районен съд -  заверено копие;

След обстойно разглеждане и обсъждане на представените документи, предвид това, че 
критерият за оценка на офертите, съгласно поканата е най-ниска цена и предвид изискванията 
на Наредба № 5 от 15.05.2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала, 
ПМС № 104 от 10.05.2003 г. за приемане на Наредбата за учебниците и учебните помагала, 
ведно със списъка на одобрените учебници, които ще се ползват през учебната 2015/2016 г., 
комисията извърши следното оценяване на офертите:

Оферта на участника СД „ВТ-КОМС -  ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО -  КРУСЕВ И СИЕ”,
гр. Велико Търново, за позиция № 1, с обща цена 16 692,73 лв. без ДДС, е подготвена в



съответствие с изискванията на публичната покана, без да надвишават посочените прогнозни 
стойности в Публичната покана и ще доведе до приемлив бюджетен разход за възложителя. 
Поради това е преценена от комисията като изгодна.

Оферта на участника ЕТ „Даниела Убенова -  Даниела Биланска”, гр. София, гр. 
Велико Търново, за позиция № 4, с обща цена 37,40 лв. без ДДС, е подготвена в съответствие с 
изискванията на публичната покана, без да надвишават посочените прогнозни стойности в 
Публичната покана и ще доведе до приемлив бюджетен разход за възложителя. Поради това е 
преценена от комисията като изгодна.

Оферта на участника „АНУБИС-БУЛВЕСТ” ООД, гр. София, за позиция № 2, с обща 
цена 12 037,26 лв. без ДДС, е подготвена в съответствие с изискванията на публичната покана, 
без да надвишават посочените прогнозни стойности в Публичната покана и ще доведе до 
приемлив бюджетен разход за възложителя. Поради това е преценена от комисията като 
изгодна.

Оферта на участника „Просвета - София” АД, гр. София, за позиция № 3, с обща цена 
1640,916 лв. без ДДС, е подготвена в съответствие с изискванията на публичната покана, без да 
надвишават посочените прогнозни стойности в Публичната покана и ще доведе до приемлив 
бюджетен разход за възложителя. Поради това е преценена от комисията като изгодна.

Комисията предлага следното класиране за публичната покана с предмет: 
„Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата от 
подготвителните групи на детските градини на Община Велико Търново, за учебната 
2015/2016 год. по обособени позиции:

За Обособена позиция 1:

1-во място: СД„ВТ-КОМС -  ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО -  КРУСЕВ И СИЕ”, гр. Велико
Търново

За Обособена позиция 2:

1-во място: „АНУБИС-БУЛВЕСТ” ООД, гр. София

За Обособена позиция 3:

1-во място: „Просвета - София” АД, гр. София

За Обособена позиция 4:

1-во място: ЕТ „Даниела Убенова -  Даниела Биланска”, гр. София

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.



Настоящият протокол и съпровождащите го оферти на участниците се предава на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно чл. 101 г, ал.4 от ЗОП.

Комисията приключи работа в 12:30 часа.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...............  .................................................
/Пенка Игнатова -  Директор на дирекция „еюразование, младежки дейности и спорт” в Община Велико Търново/

И ЧЛЕНОВЕ: ^  у
/Явор Иванов - ± в Община Велико Търново/

/Теодора Филева - Главен експерт в Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт” в Община В.Търново/

/Юлия Ангелова - Е/лавен експерт в Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт” в Община В.Търново/

/Мая Тодорова Технически сътрудник в отдел „АТО” в Община Велико Търново/
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