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ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПРОТОКОЛ № 3

Днес, 27.06.2016 г, в 10:00 ч., в стая № 306 в сградата на Община Велико Търново, 
комисията от длъжностни лица по чл. 97, 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, продължи 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-КОМС-
Издателство "Слово-Крусев u cue" 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;

Комисията направи проверка за спазване на сроковете, дадени в протоколи от дата 
03.06.2016 г. и 13.06.2016 г. за отстраняване на констатирани несъответствия и липсващи 
документи и установи следното:

В отговор на приложно писмо до участника с изх. № 91-00-9/07.06.2016 г. с протокола 
на комисията относно липсващи документи, констатираните несъответствия, в срок е постъпил 
отговор от участника „Изкуства” ЕООД.

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на допълнително представените 
документи, изискани от участника и проверка на съответствието на документите с 
изискванията, поставени от възложителя.

I. Отговор с вход. № 31-31-1/10.06.2016 г. на „Изкуства” ЕООД, гр. София 1700, 
Студентски град, ул. „Д-р Йордан Йосифов” № 8Б, тел: 02/943 4724; 02/9434397, e-mail:
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izkustva@yahoo.com, за Обособена позиция 4: Учебни помагала, издадени от издателство 
„Изкуства” ЕООД, съдържа:

1. Образец № 5 Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по 
чл. 54, an. 1, т. 3-5 от ЗОП) - подписана и подпечатана от Цеко Стайков -  представляващ 
дружеството;

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.

С отговора си участникът е представил изисканата от възложителя декларация. С така 
представените документи участникът отговаря на първоначално посочените условия в покана.

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.

В отговор на приложно писмо до участника с изх. № 9100-00-23/14.06.2016 г. с 
протокола на комисията относно липсващи документи, констатираните несъответствия, в срок 
е постъпил отговор от участника „Просвета - София” АД.

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на допълнително представените 
документи, изискани от участника и проверка на съответствието на документите с 
изискванията, поставени от възложителя.

II. Отговор с вход. № 31-28-1/17.06.2016 г. 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 № 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 Любомир Илиев -  член на съвета 
на директорите;

2. 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 Никола Кицевски -  член на съвета 
на директорите;

3. 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 Надежда Попова - Стоянова -  
член на съвета на директорите;

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 Ивайло Аловски -  член на съвета 
на директорите;

5. Свидетелство за съдимост на Любомир Илиев -  член на съвета на директорите;
6. Свидетелство за съдимост на Никола Кицевски -  член на съвета на директорите;
7. Свидетелство за съдимост на Надежда Попова - Стоянова -  член на съвета на 

директорите;
8. Свидетелство за съдимост на Ивайло Аловски -  член на съвета на директорите;
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9. Удостоверение за липса на задължения от Столична община по чл.87, ал.6 от ДОПК за 
„Просвета - София” АД

С отговора си участникът е представил изисканите от възложителя декларации. С така 
представените документи участникът отговаря на първоначално посочените условия в покана.

След като разгледа и обсъди представените оферти постъпили в отговор на поканата, 
предвид това, че критерият за оценка е най-ниска цена, комисията извърши следното 
оценяване:

Оферта на участника „Изкуства” ЕООД, гр. София, за позиция № 4. с обща цена 
2 092,50 лв. без ДДС, е подготвена в съответствие с изискванията на поканата, без да 
надвишава посочената прогнозна стойност в поканата и ще доведе до приемлив бюджетен 
разход за възложителя. Поради това е преценена от комисията като изгодна.

Оферта на участника СД „ВТ-КОМС -  ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО -  КРУСЕВ И СИЕ”, 
гр. Велико Търново, за позиция № 1, с обща цена 19 220,00 лв. без ДДС, е подготвена в 
съответствие с изискванията на поканата, без да надвишава посочената прогнозна стойност в 
поканата 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 8 457,83 лв. без ДДС, е подготвена в съответствие с изискванията на поканата, без да 
надвишава посочената прогнозна стойност в поканата 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 
826,67 лв. без ДДС, е подготвена в съответствие с изискванията на поканата, без да надвишава 
посочената прогнозна стойност в поканата и ще доведе до приемлив бюджетен разход за 
възложителя. Поради това е преценена от комисията като изгодна.

Комисията предлага следното класиране и сключване на договор за изпълнение на 
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:

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
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За Обособена позиция 4:

1-во място: „Изкуства” ЕООД, гр. София

Комисията взе горните решения с единодушие.
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.
Настоящият протокол и съпровождащите го оферти на участниците се предава на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно чл. 97, ал.4 от ППЗОП.
Комисията приключи работа в 11:00 часа.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.......  ..................................................
/ Юлия Ангелова - Главен експерт в ДирекцгоГ^Образование, младежки дейности и спорт” в Община Велико 
Търново/

И ЧЛЕНОВЕ:

/ Николина Ангелрва^ Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново /

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

/ Павлинка Калбанова ^Т^вен^ст^е^водител Дирекция “Образование, младежки дейности и спорт” в Община 
В.Търново/ ^

/ Даниела Дойнова -  Главен експерт в отдел ОП в Община Велико Търново /
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