
ПРОТОКОЛ №4 

Днес 22.04.2016г. в 14:00 часа в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 
68, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22-352/05.02.2016 г. на Кмета на Община 
Велико Търново продължи разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в 
обществена поръчка, чрез провеждане на открита процедура с предмет: „ИНФОРМАЦИЯ 
И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТ: „Културното наследство на град Велико Търново 
във фокуса на Европейското културно многообразие" по Програма БГ08.", по 
обособени позиции: 
Обособена Позиция №1: ,,Извършване на публикации, изработка на печатни материали 
(брошури, дипляни и картонени папки) и изработка на уеб сайт за нуждите на проект 
,,Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно 
многообразие " по Програма БГ08. ", съгласно техническа спецификация; 
Обособена Позиция №2: „ Организиране на събития - информационни прояви, 
изработване на рекламен аудио клип, изработване на рекламен видео клип, извършване на 
рекламна кампания в медии (медиашопинг и планиране), поставяне на банери в сайтове, 
Изработване на Банерфикси(Вертикален транспарант) и транспаранти, организиране и 
провеждане на начална и заключителна пресконференция, изработване на информационни 
табели и билбордове за нуждите на проект ,,Културното наследство на град Велико 
Търново във фокуса на Европейското културно многообразие" по Програма БГ08.", 
съгласно техническа спецификация', с уникален номер 00073-2015-0034 в регистъра на 
АОП и публикувано обявление от дата 23.12.2015 г. с ID 704401 в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нелина Църова - Директор Дирекция „Култура и Туризъм" в Община 
Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Николина Ангелова - Старши експерт отдел ОП в Община Велико Търново; 
2. Светозара Стефанова - Главен експерт в отдел „Бюджет" в Община Велико Търново; 
3. Павел Христов - Главен експерт отдел ИТО в Община Велико Търново; 
4. Александър Колев - Младши Експерт отдел ОП в Община Велико Търново; 
5. Иван Кръстев - Главен специалист Звено ВОП в Община Велико Търново; 
6. Йорданка Антонова - Старши експерт в Дирекция ОР в Община Велико Търново; 

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Мариела Цонева - Директор Дирекция „Общинско развитие" в Община Велико Търново; 
Надя Петрова - Директор Дирекция „ОСОП" в Община Велико Търново; 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 
1. Олга Петърчева - Главен юрисконсулт в Община В. Търново и Началник отдел ПО в 
Община В. Търново; 
2. Даниела Владимирова - Старши юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново; 
3. Явор Росенов Иванов - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново; 
4. Веселин Нинчев - Главен експерт Звено ВОП в Община Велико Търново 
5. Даниела Данчева - Началник на отдел „Бюджет" в Община Велико Търново; 
6. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново; 
7. Кристина Димитрова - технически сътрудник отдел АТО в Община Велико Търново; 
8. инж. Стефан Караиванов - Старши експерт в отдел ИТО в Община Велико Търново; 
9. инж. Тихомир Манов - Главен експерт в отдел ИТО в Община Велико Търново; 



Ю.Христо Павлов - Главен експерт Звено ВОП в Община Велико Търново; 

Поради отсъствието на Павел Христов - Главен експерт отдел „ИТО" в Община 
Велико Търново, в комисията продължи участието си инж. Тихомир Манов - Главен 
експерт в отдел ИТО в Община Велико Търново, за което е попълнил декларация по чл.35, 
ал.З от ЗОП от датата на протокол №2. 

На заседанието на комисията присъства Люсиена Тодорова, 
пълномощник на „Д-Медия" ООД. На основание чл.69а, ал.З, изречение четвърто от ЗОП, 
комисията покани пълномощника на „Д-Медия" ООД да подпише офертата на другия 
участник „Ла Фит" ООД. 

Комисията пристъпи към съобщаване на точките и резултатите от оценяването на 
допуснатите участници по показателите от методиката с изключение на Ценовата оферта, 
след което отвори плика с „Предлагана цена" и оповести съдържанието му. 

1.Оферта с вх. №5300-864/04.02.2016 г. в 09:42ч. на „Ла Фит" ООД с адрес: гр. 
София , ул. „Цар Иван Асен 2" №1, вх.З, ет.партер тел:029433628, e-mail: 
officeiff lafit.bg за участие в обществена поръчка с предмет: „ИНФОРМАЦИЯ И 
ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТ: „Културното наследство на град Велико Търново във 
фокуса на Европейското културно многообразие" по Програма БГ08.", по обособени 
позиции: за позиция №1, съдържа: 

Ценово предложение за обособена позиция №1, неподписано и неподпечатано -
Зстр., съдържащо обща предлагана цена за изпълнението на предмета на позицията и 
единични цени по видове дейности. 

Съгласно изискванията на Възложителя в документацията, част втора „Указания 
към участниците в откритата процедура, раздел III „Изисквания към офертата", т.4: Всички 
документи, които участникът представя с офертата, следва да бъдат във вида, определен в 
настоящата документация за участие. 

Съгласно т.6. от същия раздел: Офертата и всички документи и предложения, 
приложени към нея трябва да бъдат подписани от законния представител на участника 
съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено/и лице или лица с 
изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощилото го лице, което 
се представя към офертата.всички документи се представят в оригинал или „заверено 
копие". 

Съгласно т. 12: Всички документи се представят в оригинал или заверено копие. 
Съгласно раздел IV. „Съдържание на офертата", III. „Плик № 3 „Предлагана цена": 

„При изготвяне на Техническото предложение за изпълнение на поръчката и Ценовото 
предложение, участниците следва да се съобразяват с образците, предоставени в 
настоящата Документация за участие, като не се допуска образците да бъдат изменяни. 
Технически и ценови предложения, които не са изготвени в съответствие с изискванията и 
указанията, посочени в документацията, няма да се разглеждат и участниците ще бъдат 
отстранени от по-нататъшно разглеждане на офертите. Документите трябва да бъдат 
представени във вида и формата, посочени в указанията за подготовка на офертата. 
Непредставянето на някой от горепосочените документи е основание за отстраняване на 
участника!" 

На стр.44 от документацията е записано: „Участник, за когото при прегледа 
Комисията установи, че е представил в Плик № 3 предложение, което не съответства на 
изискванията на Възложителя се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата. 



Предвид гореизложеното, комисията предлага за отстраняване от участие „Ла 
Фит" ООД на основание на чл.69, ал.1, т.З от ЗОП, поради представяне на оферта, която не 
отговаря на предварително обявените условия на обществената поръчка. 

2. Оферта с вх. №5300-885/04.02.2016 г. в 16:34ч. на ,Д-Медия" ООД с адрес: гр. 
Велико Търново, ул. „Христо Ботев" №86, ст.205 тел:062604600, факс:062622236, е-
mail: dmedia .b2@gmail.c0m за участие в обществена поръчка с предмет: „ 
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТ: „Културното наследство на град 
Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие" по Програма 
БГ08.", по обособени позиции: за позиция №2, съдържа: 

Ценово предложение за обособена позиция №2, подписано и подпечатано - 4стр., 
съдържа обща предлагана цена за обособена позиция №1, обща предлагана цена за 
обособена позиция №2 и единични цени по видове дейности предмет на обособена 
позиция №2. 

Съгласно изискванията на Възложителя в документацията, част втора „Указания 
към участниците в откритата процедура, раздел III „Изисквания към офертата", т.4: Всички 
документи, които участникът представя с офертата, следва да бъдат във вида, определен в 
настоящата документация за участие. 

Съгласно раздел IV. „Съдържание на офертата", III. „Плик № 3 „Предлагана цена", 
който съдържа 1. Ценово предложение, „Участници, които по какъвто и да е начин са 
включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена" елементи, свързани с 
ценовата оферта или части от нея, или са посочили информация, от която може да се 
направи предположение относно размера на предложената цена, ще бъдат отстранени от 
участие в процедурата. 

Съгласно раздел IV. „Съдържание на офертата", III. „Плик № 3 „Предлагана цена": 
„При изготвяне на Техническото предложение за изпълнение на поръчката и Ценовото 
предложение, участниците следва да се съобразяват с образците, предоставени в 
настоящата Документация за участие, като не се допуска образците да бъдат изменяни. 
Технически и ценови предложения, които не са изготвени в съответствие с изискванията и 
указанията, посочени в документацията, няма да се разглеждат и участниците ще бъдат 
отстранени от по-нататъшно разглеждане на офертите. Документите трябва да бъдат 
представени във вида и формата, посочени в указанията за подготовка на офертата. 
Непредставянето на някой от горепосочените документи е основание за отстраняване на 
участника!" 

На стр.44 от документацията е записано: „Участник, за когото при прегледа 
Комисията установи, че е представил в Плик № 3 предложение, което не съответства на 
изискванията на Възложителя се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата. 

Съгласно указанията за попълване, посочени в Образец №14 „Ценово 
предложение": „Участниците попълват само информацията, касаеща позицията, за която е 
представена офертата." 

Предвид гореизложеното, комисията предлага за отстраняване от участие „Д-
Медия" ООД за позиция № 2 на основание на чл.69, ал.1, т.З от ЗОП, поради представяне 
на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на обществената 
поръчка. 

3. Оферта с вх. №5300-886/04.02.2016 г. в 16:37ч. на „Д-Медия" ООД с адрес: гр. 
Велико Търново, ул. „Христо Ботев" №86, ст.205 тел:062604600, факс:062622236 , е-
mail: dmedia.bg@gmail.com за участие в обществена поръчка с предмет: „ 
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТ: „Културното наследство на град 
Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие" по Програма 
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БГ08.", по обособени позиции: за позиция № 1 , съдържа: 
Ценово предложение за обособена позиция №1, подписано и подпечатано - 4стр. 

съдържа обща предлагана цена за обособена позиция №1, единични цени по видове 
дейности предмет на обособена позиция №1 и обща предлагана цена за обособена 
позиция №2. 

Съгласно изискванията на Възложителя в документацията, част втора „Указания 
към участниците в откритата процедура, раздел III „Изисквания към офертата", т.4: Всички 
документи, които участникът представя с офертата, следва да бъдат във вида, определен в 
настоящата документация за участие. 

Съгласно раздел IV. „Съдържание на офертата", III. „Плик № 3 „Предлагана цена", 
който съдържа 1. Ценово предложение, „Участници, които по какъвто и да е начин са 
включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена" елементи, свързани с 
ценовата оферта или части от нея, или са посочили информация, от която може да се 
направи предположение относно размера на предложената цена, ще бъдат отстранени от 
участие в процедурата. 

Съгласно раздел IV. „Съдържание на офертата", III. „Плик № 3 „Предлагана цена": 
„При изготвяне на Техническото предложение за изпълнение на поръчката и Ценовото 
предложение, участниците следва да се съобразяват с образците, предоставени в 
настоящата Документация за участие, като не се допуска образците да бъдат изменяни. 
Технически и ценови предложения, които не са изготвени в съответствие с изискванията и 
указанията, посочени в документацията, няма да се разглеждат и участниците ще бъдат 
отстранени от по-нататъшно разглеждане на офертите. Документите трябва да бъдат 
представени във вида и формата, посочени в указанията за подготовка на офертата. 
Непредставянето на някой от горепосочените документи е основание за отстраняване на 
участника!" 

На стр.44 от документацията е записано: „Участник, за когото при прегледа 
Комисията установи, че е представил в Плик № 3 предложение, което не съответства на 
изискванията на Възложителя се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата. 

Съгласно указанията за попълване, посочени в Образец №14 „Ценово 
предложение": „Участниците попълват само информацията, касаеща позицията, за която е 
представена офертата." 

Предвид гореизложеното, комисията предлага за отстраняване от участие „Д-
Медия" ООД за позиция № 1 на основание на чл.69, ал.1, т.З от ЗОП, поради представяне 
на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на обществената 
поръчка. 

Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата при мотиви. 
отразени в настоящия протокол: 

Оферта с вх. №5300-864/04.02.2016 г. в 09:42ч. на „Ла Фит" ООД с адрес: гр. 
София , ул. „Цар Иван Асен 2" №1, вх.З, ет.партер тел:029433628 , e-mail: 
office@lafit.bg за участие в обществена поръчка с предмет: „ИНФОРМАЦИЯ И 
ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТ: „Културното наследство на град Велико Търново 
във фокуса на Европейското културно многообразие" по Програма БГ08.", по 
обособени позиции: за позиция №1 

Оферта с вх. №5300-885/04.02.2016 г. в 16:34ч. на „Д-Медия" ООД с адрес: гр. 
Велико Търново, ул. „Христо Ботев" №86, ст.205 тел:062604600, факс:062622236 , е-
mail: dmedia.bg@gmail.com за участие в обществена поръчка с предмет: 
„ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТ: „Културното наследство на 
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град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие" по 
Програма БГ08.", по обособени позиции: за позиция №2 

Оферта с вх. №5300-886/04.02.2016 г. в 16:37ч. на „Д-Медия" ООД с адрес: гр. 
Велико Търново, ул. „Христо Ботев" №86, ст.205 тел:062604600, факс:062622236 , е-
mail: dmedia.bg@gmail.com за участие в обществена поръчка с предмет: 
„ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТ: „Културното наследство на 
град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие" по 
Програма БГ08.", по обособени позиции: за позиция №1 

С оглед наличието на основания за отстраняване на всички участници от 
процедурата и на основание чл. 39, ал.1, т.2 от ЗОП, комисията предлага на възложителя 
откритата процедура по провеждане на обществена поръчка с предмет „ИНФОРМАЦИЯ 
И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТ: „Културното наследство на град Велико Търново 
във фокуса на Европейското културно многообразие" по Програма БГ08.", по 
обособени позиции, да бъде прекратена поради това, че всички оферти не отговарят на 
предварително обявените условия от възложителя. 

Настоящият протокол и цялата документация в процедурата се предава на 
Възложителя за вземане на решение по чл. 73, ал.1 от ЗОП. 

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра. 
Комисията приключи работа в 15:30ч. / 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...1. 
/ Нелина Църова - Директор Дирекция „Култура и Туризъм" в Община Велико Търново / 

П 
И ЧЛЕНОВЕ: 

1 
/ Николина Ангелова - Ст^фйш експерт отдел ОП в Община Велико Търново;/ 

2 
/ Светозара Стефанова - Главен експерт в отдел ,!,Бюджет" в Община Велико Търново;/ 

3 
/ инж. Тихомир Манов - Главен експер^^отдел^ИрО^в Община Велико Търново;/ 

/ Александър Колев - Младши Екеперт^дел ОП в Община Велико Търново;/ 

/ Иван Кръстев - Главен спрй^ал^ет Звено^ОП в Община Велико Търново;/ 

6.. ^ , , 
/ Йорданка Антонов^_Ртйрши експерт в Дирекция ОР в Община Велико Търново;/ 

Заличена информация на основание чл.22б, ал.З от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД. 

mailto:dmedia.bg@gmail.com

