
ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 01.09.2016 г. в 13:00 ч., в сградата на Община Велико Търново, комисията по чл. 
97, ал.1 от ППЗОП, назначена със Заповед № РД 22 - 1621/16.08.2016 г. и заповед за 
изменение № РД 22-1730/01.09.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново със задача: да 
разгледа и оцени офертите, представени в отговор на обява с № ОБ-6/04.08.2016 г. за 
обществена поръчка по чл. 20, ал.З, т.2 от ЗОП на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 187, ал.1 и 
ал.2 от ЗОП, продължи разглеждането на постъпилите оферти във връзка с участие в 
обществена поръчка с предмет: „Публикации на различни информации (заповеди, обяви и 
др.) в местни ежедневници във връзка с дейността на Община Велико Търново“, по 
обособени позиции

I-ва позиция: Диуекиия ,, Общинска собственост и обществени поръчки“ (управление 
на общинска собственост и друга информация за дирекцията), дирекция „ Строителство и 
устройство на територията", дирещия „Общинско р а зви т и ед и р ек ц и я  „Правна“, 
дирекция „Бюджет и финанси“ и общински предприятия, както и друга информация за 
нуждите на Община Велико Търново

П-ра позиция: Дирекция „ Общинска собственост и обществени поръчки “ 
(разпореждане на общинска собственост и друга информация за дирекцията), дирекция 
„ Социални дейности и здравеопазване “ и структурите към нея, дирекция „ Култура и 
туризъм“ и структурите към нея, дирекция „Административно обслужване“, дирекция 
,, Образование, младежки дейности и спорт “ и структурите към нея, както и друга 
информация за нуждите на Община Велико Търново, с ID 9055011

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ганчо Карабаджаков -  Зам. Кмет „Култура, образование и социални 
дейности“ в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Олга Петърчева -  Началник на отдел ПО в Община Велико Търново;
2. Мая Тодорова -  Технически сътрудник в отдел АТО в Община Велико Търново
3. Маринела Джартова -  Началник на отдел УС в Община Велико Търново
4. Христо Павлов -  Главен експерт в звено ВОП в Община Велико Търново

Съгласно заповед за изменение № РД 22-1730/01.09.2016 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, поради отсъствието на Благовеста Факирова -  Технически сътрудник в 
отдел АТО в Община Велико Търново, нейното място бе заето от Мая Тодорова -  
Технически сътрудник в отдел АТО в Община Велико Търново.

Комисията направи проверка за спазване на срока, даден в протокол № 1 от 16.08.2016 
г., за отстраняване от участниците на констатирани несъответствия и липсващи документи, 
относно личното състояние и съответствието им с критериите за подбор, поставени от 
възложителя и установи следното:

В срок е постъпил отговорът на участника ИЗДАДЕЛСКА КЪЩА „БОРБА“ АД, 
поискан с писмо с изх. № 5300-21375-1/19.08.2016 г. и приложен протокол с констатациите
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на комисията относно липсващи документи и констатираните несъответствия.
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. № 5300-21375-2/25.08.2016 г. на ИЗДАДЕЛСКА КЪЩА 
„БОРБА“ АД, гр. Велико Търново, бул. „България“ № 2, тел.: 062/ 62 40 14, факс: 062/ 
62 03 08, лице за контакт: Силвия Георгиева, e-mail: borbavt@vali.bg, за позиция № 1,
съдържа:

1. Приложно писмо — 1 стр;
2. Образец № 9 Декларация за техническо оборудване на разположение на участника 

по чл.64, ал.1, т.9 -  1 стр.
3. Заверени копия от Договори, фактури, извадка от инвентарна книга -  30 стр.

След като разгледа допълнително представените от участника документи, 
комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, 
съгласно изискванията на възложителя и отговаря на поставените изисквания за 
лично състояние и съответствие с критериите за подбор.

КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА 
ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

I. Оферта с вх. №5300-21638-5/11.08.2016 г. от 10:39 ч. на „ИНФО ТРЕЙНИНГ“ 
ООД, гр. Русе, ул. „Цар Калоян“ № 2А, тел.: 082/522 525; 0897/ 968 131; 0897/ 843 002, 
лице за контакт: Десислава Бенкова, e-mail: evroproekti2014@gmail.com, за позиция 1;

След като разгледа техническото предложение представено от участника, комисията 
установи, че е изготвено в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в 
документацията за участие.

Комисията единодушно реши офертата на участника „ИНФО ТРЕЙНИНГ“ ООД, да 
бъде допусната до оценяване.

II. Оферта с вх. № 5300-14154-1/11.08.2016 г. от 13:27 ч. на „ЯНТРАПРЕС“ АД, гр. 
Велико Търново, ул. „Бачо Киро“ № 3, тел.: 062/ 610 610, факс: 062/ 610 628, e-mail: 
dnes@vali.bg, за позиция № 2;

След като разгледа техническото предложение представено от участника, комисията 
установи, че е изготвено в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в 
документацията за участие.

Комисията единодушно реши офертата на участника „ЯНТРАПРЕС“ АД, да бъде 
допусната до оценяване.

III. Оферта с вх. № 5300-22195-1/11.08.2016 г. от 16:51 ч. на ИЗДАДЕЛСКА 
КЪЩА „БОРБА“ АД, гр. Велико Търново, бул. „България“ № 2, тел.: 062/ 62 40 14, 
факс: 062/ 62 03 08, лице за контакт: Силвия Георгиева, e-mail: borbavt@vali.bg, за 
позиция № 1, съдържа:

След като разгледа техническото предложение представено от участника, комисията 
установи, че е изготвено в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в 
документацията за участие.

Комисията единодушно реши офертата на участника ИЗДАДЕЛСКА КЪЩА 
„БОРБА“ АД, да бъде допусната до оценяване.
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След извършената проверка за съответствието на техническите предложения с 
изискванията на възложителя, комисията:

Д о п у с к а  д о  п о - н а т а т ъ ш н о  у ч а с т и е  и  о ц е н к а  в  с ъ о т в е т с т в и е  с. п р е д в а р и т е л н о  о б я в е н и т е  у с л о в и я
с л е д н и т е  о ф е р т и :

За позиция 1:
1. Оферта с вх. №5300-21638-5/11.08.2016 г. от 10:39 ч. на „ИНФО ТРЕЙНИНГ“ 

ООД, гр. Русе, ул. „Цар Калоян“ № 2А, тел.: 082/522 525; 0897/ 968 131; 0897/ 843 002, 
лице за контакт: Десислава Венкова, e-mail: evroproekti2014@gmail.com;

2. Оферта с вх. № 5300-22195-1/11.08.2016 г. на ИЗДАДЕЛСКА КЪЩА „БОРБА“ 
АД, гр. Велико Търново, бул. „България“ № 2, тел.: 062/ 62 40 14, факс: 062/ 62 03 08, 
лице за контакт: Силвия Георгиева, e-mail: borbavt@vali.bg;

За позиция 2:
1. Оферта с вх. № 5300-14154-1/11.08.2016 г. на „ЯНТРАПРЕС“ АД, гр. Велико 

Търново, ул. „Бачо Киро“ № 3, тел.: 062/ 610 610, факс: 062/ 610 628, e-mail: dnes@vali.bg

КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
СЪОБРАЗНО КРИТЕРИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Съгласно предварително обявените условия, критерий за възлагане е „НАЙ-НИСКА 
ЦЕНА”.

За позиция 1:

- Предложените цени от „ИНФО ТРЕЙНИНГ“ ООД са: 
Публикация на първа страница 
Черно-бяла:
Двуцветна /черно + допълнителен цвят/: 
Пълноцветна:

1.70 лева/кв.см. 
2.00 лева/кв.см 
2.40 лева/кв.см

Публикация на последна страница 
Черно-бяла:
Двуцветна /черно + допълнителен цвят/: 
Пълноцветна:

1.35 лева/кв.см. 
1.65 лева/кв.см 
2.10 лева/кв.см

Публикация на вътрешна страница: 
Черно-бяла:
Двуцветна /черно + допълнителен цвят/: 
Пълноцветна:

1.05 лева/кв.см. 
1.60 лева/кв.см
2.05 лева/кв.см

Публикация на справочна страница 
Черно-бяла:

Общо:

1.10 лева/кв.см. 

17.00 лева

- Предложените цени от ИЗДАДЕЛСКА КЪЩА „БОРБА“ АД са: 
Публикация на първа страница
Черно-бяла: 1.90 лева/кв.см.
Двуцветна /черно + допълнителен цвят/: 2.10 лева/кв.см
Пълноцветна: 2.40 лева/кв.см

3

mailto:evroproekti2014@gmail.com
mailto:borbavt@vali.bg
mailto:dnes@vali.bg


Публикация на последна страница 
Черно-бяла:
Двуцветна /черно + допълнителен цвят/: 
Пълноцветна:

1.10 лева/кв.см. 
1.20 лева/кв.см 
1.90 лева/кв.см

Публикация на вътрешна страница: 
Черно-бяла:
Двуцветна /черно + допълнителен цвят/: 
Пълноцветна:

0.95 лева/кв.см. 
1.15 лева/кв.см 
1.65 лева/кв.см

Публикация на справочна страница 
Черно-бяла:

Общо:

1.10 лева/кв.см. 

15.45 лева

Офертата на ИЗДАДЕЛСКА КЪЩА „БОРБА“ АД, за обособена позиция 1. е 
преценена от комисията, като най-изгодна, при следните мотиви: До оценка се допускат само 
оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Офертата 
на участникът е подготвена в съответствие с изискванията на възложителя. Офертата на 
участника е с най-ниско възнаграждение /предлагани цени/ за изпълнение на обособената 
позиция.

За позиция 2:

Предложените цени от „ЯНТРАПРЕС“ АД са: 
Публикация на първа страница 
Черно-бяла:
Двуцветна /черно + допълнителен цвят/: 
Пълноцветна:

1.50 лева/кв.см. 
1.80 лева/кв.см 
2.20 лева/кв.см

Публикация на последна страница 
Черно-бяла:
Двуцветна /черно + допълнителен цвят/; 
Пълноцветна:

1.20 лева/кв.см. 
1.50 лева/кв.см 
2.00 лева/кв.см

Публикация на вътрешна страница: 
Черно-бяла:
Двуцветна /черно + допълнителен цвят/: 
Пълноцветна:

0.90 лева/кв.см. 
1.40 лева/кв.см 
1.90 лева/кв.см

Публикация на справочна страница 
Черно-бяла:

Общо:

0.90 лева/кв.см. 

14.40 лева

Офертата на „ЯНТРАПРЕС“ АД, за обособена позиция 2. е преценена от комисията, 
като най-изгодна, при следните мотиви: До оценка се допускат само оферти, които 
съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Офертата на участникът 
е подготвена в съответствие с изискванията на възложителя. Офертата на участника е 
единствена и с най-ниско възнаграждение /предлагани цени/ за изпълнение на обособената 
позиция.
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Комисията единодушно предложи следното класиране за изпълнител на обществената 
поръчка с предмет: „Публикации на различни информации (заповеди, обяви и др.) в 
местни ежедневници във връзка с дейността на Община Велико Търново“, по обособени 
позиции”:

I-ва позиция: Диуекиия „Общинска собственост и обществени поръчки“ (управление 
на общинска собственост и друга информация за дирекцията), дирекция ,, Строителство и 
устройство на територията“, дирекция „Общинско развитие“, дирекция „Правна“, 
дирекция „Бюджет и финанси“ и общински предприятия, както и друга информация за 
нуждите на Община Велико Търново

I-BO МЯСТО: ИЗДАДЕЛСКА КЪЩА „БОРБА“ АД, гр. Велико Търново 

И-РО МЯСТО: „ИНФО ТРЕЙНИНГ“ ООД, гр. Русе

П-уа позиция: Дирекция „ Общинска собственост и обществени поръчки “ 
(разпореждане на общинска собственост и друга информация за дирекцията), дирекция 
,, Социални дейности и здравеопазване “ и структурите към нея, дирекция „ Култура и 
туризъм“ и структурите към нея, дирекция „Административно обслужване“, дирекция 
„ Образование, младежки дейности и спорт “ и структурите към нея, както и друга 
информация за нуждите на Община Велико Търново

I-BO МЯСТО: „ЯНТРАПРЕС“ АД, гр. Велико Търново

Комисията приключи работа в 13:30 ч.
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.
Настоящият протокол и този от дата 16.08.2016 г., както и цялата документация се 

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно изискванията на ЗОП от ППЗОП.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: . .ггт; _ ............
/ Ганчо Карабаджаков -  Зам. Км ет „К ултура, образование и социални дейности“  в Община Велико Търново /

И ЧЛЕНОВЕ:

/ Олга Петърчева -  Началник. на отдел ПО в Община Велико Търново /

Z.

/ Мая Тодорова -  Техническй-сътру^ник в отдел А ТО  в Община Велико Търново /

/ Маринела Д ж артова -  Н апиш и» па  01ДСЛ j C  в Община Велико Търново /

.............................................. I .............................................................
/ Христо Павлов -  Главен  екщ ер т  в звено ВО П  в Община Велико Търново /
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