
ПРОТОКОЛ

Днес 08.09.2016 г. в 14:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 
51, ал.1 ППЗОП, във връзка със чл. 103, ал.1 от ЗОП, назначена със заповед № РД 22— 
1755/08.09.2016г. на Кмета на Община Велико Търново, започна разглеждането на 
офертата, постъпила във връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на 
процедура на договаряне без предварително обявление на основание чл.18, ал.1, т.8 във 
връзка с чл. 20, ал. 1 т. 1, буква ,,б“ от ЗОП с предмет: „Провеждане на Фестивал на 
социализирания обект на културно-историческо наследство и „открити уроци” по 
проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на 
Европейското културно многообразие”, Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г„ финансиран по мярка 1 
„Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на програма 
БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов 
механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 -  2014”, по обособени 
позиции:
Обособена позиция 4: “Предоставяне на фотографски услуги за отразяване на 
събитието”
Обособена позиция 5: „Екскурзоводско обезпечаване в рамките на проявата” 
Обособена позиция 6: „Транспортно обезпечаване във връзка с организиране на 
„открити“ уроци по История” , с уникален номер 00073-2016-0029 в регистъра на АОП 
и публикувано решение от дата 24.08.2016 г. с ID 746209 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. Явор Иванов - Старши експерт отдел ОП в Община Велико Търново;
2. Светозара Стефанова - Главен експерт в отдел „Бюджет” в Община В. Търново;
3. Иван Кръстев -  Главен специалист Звено ВОП в Община Велико Търново;
4. Йорданка Антонова -  Старши експерт в Дирекция ОР в Община Велико Търново;

Заседанието на комисията се проведе в административната сграда на Община Велико 
Търново, зала 306.

Комисията се събра в основния си състав.
Председателя на комисията изчете заповед № РД 22 -  1755/08.09.2016 г. на Кмета на 
Община Велико Търново , като членовете на комисията попълниха декларации относно 
обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП, след което 
пристъпи към отваряне на опаковката на подадената оферта от поканения участник.

За провеждането на преговорите присъстваха Люсиена Стефанова Тодорова, 
пълномощник на „Д-Медия“ ООД и Надежда Александровна Христова -  управител на 
ЕТ „Надежда -  Надежда Христова“, в качеството им на подизпълнител на „Д-Медия" 
ООД, като удостовериха присъствието си чрез попълване и подписване на присъствен 
протокол.

С Решение РД 24-48/24.08.2016г. е открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка, чрез договаряне без предварително обявление. Съгласно Заповед



№ РД 22 -  1755/08.09.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново, комисията разгледа 
офертата и проведе преговори с участника, както следва:

Оферта с вх. № 5300-1015-3/07.09.2016 г. от 12:01 часа на „Д-Медия” ООД, 
гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 86,ст.205, тел.: 062/604600,
факс:062/622236, e-mail: dmedia.bg@gmail.com

В отговор на изпратената покана с изх. №5300-1015-2/ 24.08.2016г. до „Д-Медия" 
ООД е постъпила оферта от поканения участник.

Опаковката съдържа:
1. ЕЕДОП, образец №1 към поканата, оригинал подписан и подпечатан от 

Станислав Стоянов -  19стр.
2. ЕЕДОП, образец №1 към поканата, оригинал подписан и подпечатан от Надежда 

Христова - 19стр.
3. Заверено копие от удостоверение за ЕТ „Надежда -  Надежда Христова", 

подписано и подпечатано -  2стр.
4. Заверено копие от лиценз за международен автобусен превоз №1232, подписан и 

подпечатан -  1стр.
5. Заверено копие от удостоверение за професионална компетентност за

международен автомобилен превоз на пътници №10525/15.04.2011г., подписан и 
подпечатан -  1стр.

6. Заверено копие от №312320030 за международен автобусен превоз на пътници 
за чужда сметка или срещу възнаграждение, подписан и подпечатан -  1стр.

7. Заверено копие от свидетелство за регистрация на автобус, подписано и
подпечатано -  1стр.

8. Заверено копие от удостоверение за техническа изправност на ППС, подписано 
и подпечатано -  1 стр.

9. Заверено копие от Удостоверение №10298378 за преминат допълнителен 
преглед за проверка на оборудването на автобус за случаен, специализиран и 
превоз за собствена сметка на деца и/или ученици, подписано и подпечатано -  
1стр.

10. Заверено копие от удостоверение за категоризиране на автобусите по
международна система за класификация приета от Международния съюз за 
автомобилен транспорт №6208, подписано и подпечатано -  2стр.

11. Заверено копие от трудов договор на Айгюн А. Юсеинов , длъжност Шофьор 
автобус, подписан и подпечатан -  1стр.

12. Заверено копие от свидетелство за управление на МПС, карта за квалификация 
на водач на МГ1С и удостоверение за психологическа годност на Айгюн А. 
Юсеинов, подписан и подпечатан -  1стр.

13. Заверено копие от сертификати, подписани и подпечатани на ЕТ „Надежда -  
Надежда Христова" - Зстр.

14. Декларация за обстоятелствата по чл.39, ал.З, т.1, б. „в“ -  „д“ от ППЗОП, 
оригинал подписан и подпечатан -  1стр.

Плик „Техническо предложение за обособена позиция №4, съдържа:
Техническо предложение за обособена позиция №4 по образец №3.1, ведно с
представена информация по задължителните елементи, оригинал подписано и
подпечатан -  4стр.

Плик „Техническо предложение за обособена позиция №5, съдържа:

mailto:dmedia.bg@gmail.com


Техническо предложение за обособена позиция №5 по образец №3.2, ведно с 
представена информация по задължителните елементи, оригинал подписано и 
подпечатан -  4стр.

Плик „Техническо предложение за обособена позиция №6, съдържа:
Техническо предложение за обособена позиция №6 по образец №3.3, ведно с 
представена информация по задължителните елементи, оригинал подписано и 
подпечатан -  12стр.

Така представената информация съдържаща се в техническите предложения за 
обособени позиции №4, 5 и 6 , отговаря на поставените изисквания за съдържание, 
съгласно описаните изисквания за съдържание в поканата. Участникът е представил 
обяснителна записка с методология за изпълнение и информация по всички 
елементи, съгласно подробно посочените елементи.

Предлаганите цени за изпълнение на предмета на всяка обособена позиция са както 
следва:
Ценово предложение за обособена позиция №4, съдържа:

Ценово предложение попълнено по образец №4.1, оригинал с предлагана цена за 
изпълнение на дейността в размер на -  105,80лв. /сто и пет лева и 80ст./ без ДДС, 
а с 20% ДДС 126,96лв. /сто двадесет и шест лева и 96ст./.

Ценово предложение за обособена позиция №5, съдържа:
Ценово предложение попълнено по образец №4.2, оригинал с предлагана цена за 
изпълнение на дейността в размер на 187,20лв. /сто осемдесет и седем лева и 
20ст./ без ДДС, а с 20% 224,64лв. /двеста двадесет и четири лева и 64ст./.

Ценово предложение за обособена позиция №6, съдържа:
Ценово предложение попълнено по образец №4.3, оригинал с предлагана цена за 
изпълнение на дейността в размер на 1 629,71лв. /хиляда шестстотин двадесет и 
девет лева и 71ст./ без ДДС, а с 20% ДДС 1 955,65лв. /хиляда деветстотин 
петдесет и пет лева и 65ст./.

Ценовите предложения са попълнени съгласно представения образец за всяка 
обособена позиция, в оригинал и подписани и подпечатани от законния представляващ 
поканения участник.

Така представените ценови предложения отговарят на максималния финансов ресурс на 
възложителя.

Предвид гореизложеното комисията предлага следното класиране за обществена 
поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: 
„Провеждане на Фестивал на социализирания обект на културно-историческо наследство 
и „откритиуроци” по проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса 
на Европейското културно многообразие”, Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 „Реставриране, 
обновяване и опазване на културното наследство” на програма БГ08 “Културно 
наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско 
Икономическо Пространство 2009 -  2014”, по обособени позиции:



Обособена позиция 4: "Предоставяне на фотографски услуги за отразяване на събитието " 
Обособена позиция 5: ,, Екскурзоводско обезпечаване в рамките на проявата”
Обособена позиция 6: „Транспортно обезпечаване във връзка с организиране на „ открити" 
уроци по История

1-во .място: Оферта с вх. № 5300-1015-3/07.09.2016 г. от 12:01 часа на „Д-Медия” 
ООД, гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 86,ст.205, тел.: 062/604600, 
факс:062/622236, e-mail: dmedia.bg@gmail.com

Комисията разгледа предлаганите цени и след направени изчисления установи, че 
предложените цени са в рамките на максимално предвидения финансов ресурс и 
отговарят на изискванията на Възложителя.На основание чл.67, ал. 2 от ППЗОП, 
Комисията пристъпи към провеждане на преговори за определяне условията на 
договора, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в поканата за участие. 
Участникът изрази съгласие с всички условия отразени в поканата и приложенията 
към нея, заяви, че е съгласен с всички текстове на изпратения проект на договор и не 
направи нови предложения.
Настоящият протокол отразява извършените от Комисията действия, направените 
предложения и постигнатите договорености в резултат на проведеното договаряне.

Комисията приключи работа в 15:25 часа.
Настоящия протокол се състави и цодписа в два еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:................................................ ^ ................................................
/Нелина Църова -  Директор Дирекция „Културащ| Туризъм“ в Община Велико Търново /

И ЧЛЕНОВЕ.
1..............................................................................................................................................
/Явор Иванов - Старши експерт отдел ОП в Община Велико Търново;/

/ Светозара Стефанова\^лавен експерт в отдел ..Бюджет"3в' Община В. Търново;/

 3 ...................................... ^ .......................................................................
/ Иван Кръстев -  Главен-сп^йй^шст Звено ВОП в Община Велико Търново;/

 4......................  .............................................. ......................................
/ Йорданка Антонова — Старши експерт в Дирекция ОР в Община Велико Търново; /

Люсиена Тодорова, пълномощник на ,.Д-Медия" ООД

Надежда Христова -  управител на ЕТ ..Надежда -  Надежда Христова"
(подпизпълнител по обособена позиция №6 )
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




