ПРОТОКОЛ

№1

Днес, 03.06.2016 г. в 11:00 ч., в стая № 306 в сградата на Община Велико Търново,
комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал.1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22 1142/03.06.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да разгледа и оцени
офертите, изготвени в отговор на изпратените покани на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 191,
ал.1, т.2 от ЗОП, 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 в подготвителните групи на детските градини на Община Велико
Търново, за учебната 2016/2017 год. по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Учебни помагала, издадени от издателство „ВТ-КОМСИздателство "Слово-Крусев и сие" СД;
Обособена позиция 2: Учебни помагала, издадени от издателство „Анубис-Булвест” ООД;
Обособена позиция 3: Учебни помагала, издадени от издателство „Просвета - София” АД;
Обособена позиция 4: Учебни помагала, издадени от издателство „Изкуства” ЕООД-,
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлия Ангелова - Главен експерт в Дирекция “Образование, младежки
дейности и спорт” в Община Велико Търново
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Николина Ангелова - 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. Даниела Дойнова - Главен експерт в отдел ОП в Община Велико Търново;
Преди започване на работа комисията подписа декларации за обстоятелствата по чл. 103,
ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП.
Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на офертите, постъпили
в отговор на поканите на възложителя по реда на чл. 191, ал.1, т.2 от ЗОП. Постъпили са
четири оферти, както следва:
I. Оферта с вход. № 31-101-2/31.05.2016 г. от 10:39 часа на „Изкуства” ЕООД, гр. София
1700, Студентски град, ул. „Д-р Йордан Йосифов” № 8Б, тел: 02/943 4724; 02/9434397, етаП: 12ки8*уа@уаЬоо.сот, за Обособена позиция 4: Учебни помагала, издадени от
издателство „Изкуства” ЕООД, съдържа:
1. Образец № 1 Представяне на участника - 2 стр.;
2. Образец № 2 Техническо предложение - подписано и подпечатано - 2 стр.;
3. Образец № 3 Ценово предложение - подписано и подпечатано;
- Предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка при цена (обща
стойност), както следва 2 092,50 лв. без ДДС.
4. Образец № 4 Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по
чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) - подписана и подпечатана от Цеко Стайков - представляващ
дружеството;
5. Образец № 6 Декларация по чл. 39, ал.З, т.1, „д“ от ППЗОП - подписана и подпечатана
от Цеко Стайков - представляващ дружеството;

6. Образец № 7 Проект на договор - подписан и подпечатан;
7. Заверено копие на Издателски договор - 2 бр.;
Комисията констатира, че участникът не е представил в оферта си - Декларация по чл.
97, ал.5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) /Образец № 5
от документацията/.
Съгласно документацията приложена към поканата за обществената поръчка, офертата
следва да съдържа Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл.
54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП). На основание чл. 97, ал.6 от ППЗОП декларацията се подава от лицата,
които представляват участника. Когато участника се представлява от повече от едно лице,
декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. Такава
декларация липсва в офертата. Участникът следва да представи изискващата се в
поканата Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл.
54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) - Образец № 5.
Комисията определя срок от 5 (пет) работни дни от получаването на протокола за
представяне на липсващата декларацията. Неотстраняване на несъответствията или
непредставявянето на изискуемите документи ще има за своя последица отстраняване на
участника.
И. Оферта с вход. № 5300 - 11352-1/01.06.2016 г. от 09:02 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: §1оуо_у{@аЪу.Ъ§, за
Обособена позиция 1: Учебни помагала, издадени от издателство ,,ВТ-КОМС-Издателство
"Слово-Крусев и сне" СД, съдържа:
1. Образец № 1 Представяне на участника - 2 стр.;
2. Образец № 2 Техническо предложение - подписано и подпечатано - 2 стр.;
3. Образец № 3 Ценово предложение - подписано и подпечатано;
- Предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка при цена (обща
стойност), както следва 19 220,00 лв. без ДДС.
4. Образец № 4 Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по
чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) - подписана и подпечатана от Марин Крусев - представляващ
дружеството;
5. Образец № 4 Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по
чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) - подписана и подпечатана от Диляна Крусева - съдружник в
дружеството;
6. Образец № 4 Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по
чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) - подписана и подпечатана от Владимир Крусев - съдружник в
дружеството;
7. Образец № 5 Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по
чл. 54, ал. I, т. 3-5 от ЗОП) - подписана и подпечатана от Марин Крусев - представляващ
дружеството;
8. Образец, № 6 Декларация по чл. 39, ал.З, т. 1, „д“ от ППЗОП - подписана и
подпечатана от Марин Крусев - представляващ дружеството;
9. Образец № 7 Проект на договор - подписан и подпечатан;
10. Заверено копие на Издателски договор - 7 бр.;
Комисията констатира, че участникът е представил оферта в съответствие с
изискванията на възложителя и е представил всички изискуеми документи.
Предложената от участника цена е в съответствие с Постановление № 79 от 13.04.2016 г.
на МС и прогнозната цена обявена от Възложителя.

III. Оферта с вход. № 5300 - 20695-1/01.06.2016 г. от 11:10 часа на „АНУБИС-БУЛВЕСТ”
ООД, гр. София, ул. „М ладен Павлов” № 1, ет. 3, тел: 02/80 61 392; факс: 02/944 65 47, ешаН: тагкейп§@апиЪ18-Ьи1уе81:.сот; а1Ьепа@апиЬ18-Ъи1уе8*.сот, за Обособена позипия 2:
Учебни помагала, издадени от издателство „Анубис-Булвест” ООД, съдържа:
1. Списък на документите в офертата.
2. Образец № 1 Представяне на участника - 2 стр.;
3. Образец № 2 Техническо предложение - подписано и подпечатано - 2 стр.;
4. Образец № 3 Ценово предложение - подписано и подпечатано;
- Предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка при цена (обща
стойност), както следва 8 457,83 лв. без ДДС.
5. Образец № 4 Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по
' чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) - подписана и подпечатана от Владимир Топенчаров представляващ дружеството;
6. Образец № 5 Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по
чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) - подписана и подпечатана от Владимир Топенчаров представляващ дружеството;
7. Образец № 6 Декларация по чл. 39, ал.З, т.1, „д“ от ППЗОП - подписана и подпечатана
от Владимир Топенчаров - представляващ дружеството;
8. Образец № 7 Проект на договор - подписан и подпечатан;
9. Заверено копие на Договор за дистрибуция - 2 бр.;
10. Заверено копие на Декларация за притежание на изключителни авторски права - 2
бр.
11. Ценова оферта;
Комисията констатира, че участникът е представил оферта в съответствие с
изискванията на възложителя и е представил всички изискуеми документи.
Предложената от участника цена е в съответствие с Постановление № 79 от 13.04.2016 г.
на МС и прогнозната цена обявена от Възложителя.

IV. Оферта с вход. № 5300 - 20997-1/02.06.2016 г. от 14:44 часа на „Просвета - София” АД,
гр. София 1000, ул. „К няз Борис I ” № 144, за Обособена позиция 3: Учебни помагала,
издадени от издателство „Просвета - София” АД, съдържа:
1. Образец № 1 Представяне на участника - 2 стр.;
2. Пълномощно рег. № 1273 от 12.03.2009 г. на Нотариус Ивайло Иванов, № 384 в район
Софийски районен съд - заверено копие;
3. Образец № 2 Техническо предложение - подписано и подпечатано - 2 стр.;
4. Образец № 3 Ценово предложение - подписано и подпечатано;
- Предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка при цена (обща
стойност), както следва 826,67 лв. без ДДС.
5. Образец № 4 Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по
чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) - подписана и подпечатана от Йовка Томова - изпълнителен
член на съвета на директорите;
6. Образец № 5 Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по
чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) - подписана и подпечатана от Йовка Томова - изпълнителен член на
съвета на директорите;
7. Образец № 6 Декларация по чл. 39, ал.З, т.1, „д“ от ППЗОП - подписана и подпечатана
от Дора Маринкова - упълномощен представител от Йовка Томова - изпълнителен член на
съвета на директорите;
8. Образец № 7 Проект на договор;
9. Свидетелство за съдимост на Йовка Томова - изпълнителен член на съвета на
директорите;

10. Декларация за притежание на изключителни авторски права;
11. Удостоверение по чл.58, л.1, т.З от ЗОП.
12. Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК.
Комисията констатира, че участникът е представил оферта в съответствие с
изискванията на възложителя и е представил всички изискуеми документи.
Предложената от участника цена е в съответствие с Постановление № 79 от 13.04.2016 г.
на МС и прогнозната цена обявена от Възложителя.

На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, комисията уведомява участниците, като им изпраща
протокола с констатациите относно наличието и редовността на представените документи.
Участниците депозират отговорите по настоящия протокол по реда на приемане на
офертите в „Център за услуги и информация на граждани”, в сградата на Община Велико
Търново на адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България” № 2. Информацията се
представя в запечатан, непрозрачен плик. Върху същият се посочва: наименованието на
участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-таП : (ако има такъв), предметът на
обществената поръчка. Информацията се адресира до председателя на комисията с посочване
„в отговор на писмо и изходящ номер на прилежното писмо за изпращане на настоящия
протокол ” .
Комисията ще се събере отново след изтичане срока за получаване на отговор от
участника „Изкуства” ЕООД.
Комисията приключи работа в 12:00 часа.
Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:..........._
/ Юлия Ангелова - Главен експерт в Ди
Търново/

Образование, младежки дейности и спорт” в Община Велико

“ I

И ЧЛЕНОВЕ:- П
/ Николина Ангелова - старш и експерт в отдел ОП в Община Велико Търново /

/Теодорач Филева - Главен експест в Дирекция “Образование, младежки дейности и спорт” в Община В.Търново/

/Павлинка Калбанова - Главен
В.Търново/

Дирекция “Образование, младежки дейности и спорт” в Община

/ Даниела Дойнова - Главенексперт в отдел ОП в Община Велико Търново /

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.

