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X
ПРОТОКОЛ № 1

Днес 29.05.2017 г. в 14:00 часа. в сградата на Община Велико Търново, в стая 306, 
Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.51, ал.1 от 
Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена със Заповед № РД 22- 
848/26.05.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна разглеждането на офертите, 
постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с 
предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Развитие на 
модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 
„ Устойчиво и интегрирано градско развитие ” на Оперативна програма „Региони в растеж  
2014-2020“ по 2 обособени позиции

Обособена позиция №  1 -  „Изработка и монтаж на билборд и постоянни 
обяснителна табела, изработване на информационен банер и информационни стикери 
(лепенки) ", запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП;

Обособена позиция №  2 — „Организиране и провеждане на публични събития, 
официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения ”, с публикувано 
обявление с ID 783615 на дата 24.04.2017 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и 
уникален номер 00073-2017-0025. с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/480.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариела Цонева -  Директор на Дирекция „Проекти и програми” в Община 
Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Николина Ангелова -  Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново;
2. Илияна Христова-Пушкарова - Старши експерт в Дирекция „Проекти и програми" в Община 
Велико Търново;
3. Светозара Инджиева-Стефанова - Главен експерт в Дирекция "Бюджет и финанси" в Община 
Велико Търново.
4. Мая Тодорова - Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново.

Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП започна работа след получаване на представените 
оферти и протокола по чл. 48. ал. 6 от ППЗОП. Членовете на комисията подписаха декларации 
по чл. 103. ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП.

Точи документ е създаден в рамките на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж“ 2014-2020 г.. съфинанспраиа от Нвропепския съюз чрез 
[Европейския фопд за регионално развитие. Цялата отговорност :а съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява офицналного становище па Пвронейския съюз и Управляващия орган на 
OIIPP 2014-2020 г.

https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/480
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На заседанието на комисията присъства представител на участника ..Издателска къща 
Борба" АД -  Силвия Георгиева - в качеството си на пълномощник. Представителят на 
участника ..Издателска къща Борба" АД удостовери присъствието си, чрез подписване на 
протокол за присъствие на заседанието на комисията, неразделна част от настоящия протокол.

Председателят на комисията, Мариела Цонева -  Директор на Дирекция ..Проекти и 
програми" в Община Велико Търново, изчете Заповед РД 22-848/26.05.2017 г. на Кмета на 
Община Велико Търново, представи комисията и оповести нейните задачи: ,,да разгледа 
постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и провери допуснатите оферти за 
съответствие с предварително обявените условия. Комисията да класира участниците по 
степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. 
Комисията да проведе заседание на 29.05.2017 г. от 14:00 часа в заседателна зала в сградата на 
Община Велико Търново. Всички действия на комисията да бъдат протоколирани, като 
резултатите от работата да бъдат отразени в доклад. Докладът на основание чл. 106, ал. 1 от 
ЗОП. да бъде представен на Възложителя за утвърждаване, като към него да бъдат приложени 
протоколите от работата на комисията и всички документи, изготвени в хода на работа на 
комисията, заедно с цялата документация по процедура с предмет: „Изпълнение на мерки за 
информация и комуникация по проект „Развитие на модерна образователна 
инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по 2 обособени 
позиции”, с уникален номер 00073-2017-0025 в регистъра на АОП."

Съгласно регистъра за вписване на постъпилите оферти за участие, до изтичане на 
крайният срок до 17:00 ч. на 25.05.2017 г., са постъпили 14 (четиринадесет) оферти за участие:

1. Оферта с вх. № 53-98-4/15.05.2017 г., 09:18 ч. на „Триера комюникейшънс"
ЕООД;

2. Оферта с вх. № 53-1093-1/17.05.2017 г., 09:33 ч. на „Аркон нет“ ООД;
3. Оферта с вх. № 53-462-1/22.05.2017 г., 10:16 ч. на „Ламбаджиев Стандарт“ ООД;
4. Оферта с вх. № 5300-3669-1/23.05.2017 г., 09:28 ч. на „Ваканция“ ООД;
5. Оферта с вх. № 53-959-3/25.05.2017 г., 09:28 ч. на „Мега Комюникейшън“ ЕООД;
6. Оферта с вх. № 5300-6957-1/25.05.2017 г., 09:31 ч. на „Ес Пи Консулт БГ”ООД;
7. Оферта с вх. № 53-1114-1/25.05.2017 г., 10:22 ч. на „Бояна-Текс“ ООД;
8. Оферта с вх. № 31-206-1/25.05.2017 г., 10:29 ч. на „Издателска къща АБ“ ЕООД;
9. Оферта с вх. № 5300-20526-5/25.05.2017 г., 10:34 ч. на „Ди Ем Ай Дивелопмънт“

ЕООД;
10. Оферта с вх. № 5300-21638-5/25.05.2017 г., 10:42 ч. на „Инфо Трейнинг“ ООД;
11. Оферта с вх. № 53-1115-1/25.05.2017 г., 10:47 ч. на „Мотифф 2012“ ООД;
12. Оферта с вх. № 53-1015-2/25.05.2017 г., 15:32 ч. на „Международна търговска и 

бартерна къща“ ЕООД;
13. Оферта с вх. № 31-144-1/25.05.2017 г., 16:53 ч. на „Издателска къща Борба” АД;
14. Оферта с вх. № 5300-454-2/25.05.2017 г., 16:55 ч. на „Д-Медия“ ООД;

Този документ е създаден в рамките на проект ..Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж" 2014-2020 г.. съфипанеирана от Гвропепския съюз чрез 
Пвропеиския фонд за рег ионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че юзи документ отразява офнцналното становище ма Пвропеиския съюз и Управляващия орган на 
OIIPP 2014-2020 г.
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Комисията започна да отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 
опаковки. При отваряне на офертите стриктно се приложи чл. 54, ал. 3. ал. 4, ал. 5 от ППЗОП.

Комисията отвори по реда на постъпване на офертите - запечатаните непрозрачни 
опаковки и оповести тяхното съдържание, като се извърши проверка за наличието на отделен 
запечатан плик „Предлагани ценови параметри" във всяка оферта. Трима от членовете на 
комисията се подписаха върху запечатаните пликове с надпис ..Предлагани ценови параметри" 
на всяка от постъпилите оферти, както и на всяка страница от техническите предложения. 
Присъстващият представител на ..Издателска къща Борба" АД отказа след покана от страна на 
комисията да се подпише върху пликовете „Предлагани ценови параметри" на конкурентните 
участници, както и върху всяка страница от техническите предложения на конкурентните 
оферти. Гласния отказ беше изразен от г-жа Силвия Георгиева и писмено в Декларация, 
неразделна част от настоящия протокол.

Комисията в съответствие с чл. 54, ал.З от ППЗОП оповести съдържането на офертите, 
както следва:

I. Оферта с вх. № 53-98-4/15.05.2017 г., 09:18 ч. на „Триера комюникейшънс" ЕООД, 
с ЕИК 175455251, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх“ № 
189 Г, вх. „Б”, ет. 4, ап.15, тел.: 02/958 7069; 0897 400056, e-mail: ndraganova@gmail.com, 
лице за контакти: Нели Апостолова, подадена за Обособена позиция № 2 -  „Организиране 
и провеждане на публични събития. официални церемонии и изготвяне и публикуване на 
прессъобщения ”

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри" за Обособена позиция № 2. 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Папка с документи и информация има следното съдържание:
1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47. ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от Нели Апостолова -  Управител на „Триера комюникейшънс" ЕООД - 
1 стр.;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 
подпечатан от Нели Апостолова -  Управител на „Триера комюникейшънс" ЕООД - 24 стр., 
стр.2-25;

3. Удостоверение, издадено от Агенция „Пътна инфраструктура" на фирма „Триера 
комюникейшънс" ЕООД, заверено копие - 2 стр., стр. 26-27;

4. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3.2. подписано 
и подпечатано Нели Апостолова -  Управител на „Триера комюникейшънс" ЕООД - 11 стр.. 
стр.28-38;

На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри".

II. Оферта с вх. № 53-1093-1/17.05.2017 г., 09:33 ч. на „Аркон нет“ ООД, с ЕИК 
202291079, със седалище и адрес на управление гр. Банкя, Лотос № 18 и адрес за
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Точи документ е създаден в рамките на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново", който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж" 2014-2020 г.. съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
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кореспонденция: гр. София, ул. „Вискяр Планина” № 2, ет. 1, офис 1, тел.: 02/8781830, 
0876922356, e-mail: vdimitrova@arconnet.net, лице за контакти: Венета Димитрова, 
подадена за Обособена позиция №  1 -  „Изработка и монтаж на билборд и постоянни 
обяснителна табела, изработване на информационен банер и информационни стикери 
(лепенки)"

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри" за Обособена позиция № 1, 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Папка с документи и информация има следното съдържание:
1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47. ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1. 

подписан и подпечатан от Венета Димитрова -  Управител на „Аркон нет" ООД - 2 стр., стр. 1-2;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). подписан и 

подпечатан от Венета Димитрова и Румен Райков -  Управители на ..Аркон нет" ООД - 21 стр., 
стр.3-23;

3. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3.1, подписано 
и подпечатано от Венета Димитрова -  Управител на „Аркон нет“ ООД - 6 стр., стр.24-29;

4. Декларация за задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП. подписана и 
подпечатана от Венета Димитрова -  Управители на „Аркон нет" ООД -  1 стр., стр. 30;

5. Референция от „Аполо Инженеринг“ ООД в полза на „Аркон нет” ООД, заверено 
копие - 1 стр., стр.31;

6. Референция от „Бългериън Милитъри Манюфекчъринг Груп" ООД в полза на „Аркон 
нет" ООД, заверено копие - 1 стр., стр.32;

7. Референция от „БИ ЕС ЕЙЧ" ООД в полза на „Аркон нет" ООД, заверено копие - 1 
стр.. стр.33;

8. Референция от ТП „Държавно горско стопанство" - Годеч в полза на „Аркон нет" 
ООД, заверено копие - 1 стр.. стр.34;

9. Извадка от Търговския регистър -  заверено копие -  2 стр.. стр.35-36;
10. Заверено копие на диплома на Венета Минчева -  2 стр., стр. 37-38;
11. Заверено копие на диплома на Венета Димитрова -  1 стр.. стр. 39;
12. Заверено копие на диплома на Мария Минкова -  2 стр., стр. 40-41;
13. Заверено копие на трудова книжка на Мария Минкова -  1 стр., стр. 42;
14. Извадка от Търговския регистър -  заверено копие -  1 стр., стр.43;
На основание на чл. 54. ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри".

III. Оферта с вх. № 53-462-1/22.05.2017 г., 10:16 ч. на „Ламбаджиев Стандарт“ ООД, 
с ЕИК 130862812, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Райко Алексиев", бл.95. 
вх. „В“ и адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Генерал Столетов” № 49, тел.: 02/44 84 
100; факс: 02/931 02 74; 02/ 44 84 101, e-mail: lambadjiev.standard@gmail.com, лице за 
контакти: Ирена Ламбаджиева, подадена за Обособени позиция № 1 -  „Изработка и 
монтаж на билборд и постоянни обяснителни табела, изриботване на информиционен 
банер и информационни стикери (лепенки)” и Обособена позиция № 2 -  „Организирине и

   4
Точи документ е създаден в рамките па проект ..Рачвитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново", конто ее 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г.. съфинансирана от Г-вропейския съюч чреч 
Гвропенскпя фонд ча регионално рачвитие. Цялата отговорност ча съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че точи документ отразява официалното становище на Нвроиепския съюч п Управляващия орган на 
OIIPP 2014-2020 г.
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провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на 
прессъобщения ”

Опаковката съдържа плик ..Предлагани ценови параметри" Обособена позиция № 1. 
запечатан и непрозрачен, плик ..Предлагани ценови параметри" Обособена позиция № 2. 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Папка с документи и информация за Обособена позиция № 1 има следното 
съдържание:

1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47. ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 
подписан и подпечатан от Бойко Ламбаджиев -  Управител на ..Ламбаджиев Стандарт" ООД - 3 
стр.. стр. 1-3;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Обособена позиция 
№ 1, подписан и подпечатан от Бойко Ламбаджиев - Управител и Ирена Ламбаджиева - 
Заместник - управител на ..Ламбаджиев Стандарт" ООД - 32 стр.. стр. 4-35;

3. Удостоверение за добро изпълнение издадено от Община Троян на фирма 
..Ламбаджиев Стандарт" ООД, заверено копие - 1 стр.. стр. 36;

4. Удостоверение издадено от Община Благоевград на фирма ..Ламбаджиев Стандарт" 
ООД. заверено копие - 1 стр.. стр. 37;

5. Удостоверение за добро изпълнение издадено от Община Ямбол на фирма 
..Ламбаджиев Стандарт" ООД. заверено копие - 2 стр.. стр. 38-39;

6. Професионална Автобиография на Ирена Ламбаджиева -  2 стр., стр.40-41;
7. Заверено копие на диплома на Ирена Ламбаджиева -  1 стр., стр. 42;
8. Декларация от Управителя на .Ламбаджиев стандарт" ООД, заверено копие -  4 стр.. 

стр.43-46;
9. Препоръка издадена на ..Ламбаджиев стандарт" ООД от Държавна агенция по 

туризъм, заверено копие -  1 стр.. стр. 47;
10. Референция издадена на ..Ламбаджиев стандарт“ ООД от „Изомакс" ЕООД. заверено 

копие -  1 стр.. стр. 48;
11. Референция издадена на ..Ламбаджиев стандарт" ООД от ..Контракс" ЕАД, заверено 

копие -  1 стр., стр. 49;
12. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3.1, подписано 

и подпечатано Бойко Ламбаджиев -  Управител на „Ламбаджиев Стандарт" ООД - 7 стр., стр.50-

На основание на чл. 54. ал. 4 от ППЗОП. трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри".

Папка с документи и информация за Обособена позиция № 2 има следното 
съдържание:

1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47. ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1. 
подписан и подпечатан от Бойко Ламбаджиев -  Управител на „Ламбаджиев Стандарт" ООД - 3 
стр.. стр. 1-3;

Този документ е създаден в рамките на проект ..Рачвитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново", който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Регнонн в растеж" 2014-2020 г.. съфинапснрана от Нвропенския съюч чреч 
Пвропеиския фонд ча регионално рачвитие. Цялата отговорност ча съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че точи документ ограчява офицналпото становище на Европейския съюч и Управляващия орган на

56;
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2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Обособена позиция 
№  2. подписан и подпечатан от Бойко Ламбаджиев - Управител и Ирена Ламбаджиева - 
Заместник - управител на ..Ламбаджиев Стандарт" ООД - 34 стр.. стр. 4-37;

3. Удостоверение за добро изпълнение издадено от Община Троян на фирма 
..Ламбаджиев Стандарт" ООД, заверено копие - 1 стр., стр. 38;

4. Удостоверение издадено от Община Благоевград на фирма „Ламбаджиев Стандарт" 
ООД. заверено копие - 1 стр.. стр. 39;

5. Удостоверение за добро изпълнение издадено от Община Ямбол на фирма 
„Ламбаджиев Стандарт" ООД. заверено копие - 2 стр.. стр. 40-41;

6. Удостоверение издадено от Община Варна на фирма „Ламбаджиев Стандарт" ООД, 
заверено копие - 2 стр., стр. 42-43;

7. Автобиография на Добринка Иванова -  2 стр.. стр.44-45;
8. Заверено копие на диплома на Добринка Иванова -  1 стр., стр. 46;
9. Заверено копие на диплома на Добринка Иванова -  1 стр., стр. 47;
10. Заверено копие на Трудов договор между „Ламбаджиев Стандарт" ООД и Добринка 

Иванова -  2 стр.. стр.48-49;
11. Декларация от Управителя на „Ламбаджиев стандарт" ООД, заверено копие -  5 стр.. 

стр.50-54;
12. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3.2, подписано 

и подпечатано Бойко Ламбаджиев -  Управител на „Ламбаджиев Стандарт" ООД - 8 стр., стр.55- 
62;

На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри".

IV. Оферта с вх. № 5300-3669-1/23.05.2017 г., 09:28 ч. на „Ваканция" ООД, с ЕИК 
121233279, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Овча купел. ул. „Планиница" № 
1 и адрес за кореспонденция гр. София, ул. „Цар Асен” № 60, тел.: 02/980 5610; факс: 
02/980 5612, e-mail: vakancia@einet.bg, лице за контакти: Георги Милошев, подадена за 
Обособена позиция №  2 -  „Организиране и провеждане на публични събития, официални 
церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения>’

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри" за Обособена позиция № 2. 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Папка с документи и информация има следното съдържание:
1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1. 

подписан и подпечатан от Георги Георгиев -  Управител на „Ваканция" ООД - 2 стр.. стр. 1-2;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 

подпечатан от Георги Георгиев -  управител, Бранислава Недялкова -  управител и Лиляна 
Христова -  съдружник на „Ваканция" ООД - 55 стр.. стр.3-57;

3. Удостоверение от Министерство на икономиката за регистрация на Туроператор, 
заверено копие - 1 стр.. стр. 58;

    6
Този документ е създаден в рамките на проект ..Развитие на модерна образователна инфраструктура в ipa.i Велико Търново", койго се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж“ 2014-2020 г.. еъфинанснрана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието-на публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява офшшалпото становище на Европейския съюз и Управляващия орган па 
O IIP P2014-2020 г.
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4. Удостоверение от Държавна агенция по туризъм за регистрация на Туристически 
агент, заверено копие -  1 стр.. стр. 59;

5. Застрахователна полица за застраховка „Отговорност на туроператора" издадена от 
„Групама Застраховане" ЕАД. заверено копие -  2 стр.. стр. 60-61;

6. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 
9001:2008, валиден до 15.09.2018 г„ заверено копие -  1 стр., стр.62;

7. Удостоверение за Администратор на лични данни от Комисия за защита на личните 
данни, заверено копие -  1 стр., стр. 63;

8. Удостоверение за регистрация в регистъра на специализираните предприятия и 
кооперации на хората с увреждания от Агенция за хората с увреждания на „Ваканция" ООД от 
14.04.2015 г., заверено копие -  1 стр., стр.64;

9. Лиценз за международен автобусен превоз на пътници от Министерство на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията -  1 стр.. стр.65;

10. Техническо предложение по чл. 39. ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3.2, подписано 
и подпечатано Георги Георгиев -  Управител на „Ваканция" ООД - 7 стр.. стр.66-72;

На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

V. Оферта с вх. № 53-959-3/25.05.2017 г., 09:28 ч. на „Мега Комюникейшън“ ЕООД, 
е ЕИК 115914198, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Освобождение” 
№ 3, хотел SPS, ет. 3, офис 336, тел.: 032/99 32 15; факс: 032/99 32 15, e-mail: 
offlce@megacommunication.net, лице за контакти: Татяна Василева, подадена за Обособена 
позиция М 1 -  ..Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, 
изработване на информационен банер и информационни стикери (лепенки) ” и Обособена 
позиция M 2 -  „Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и 
изготвяне и публикуване на прессъобщения"

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри" Обособена позиция № 1. 
запечатан и непрозрачен, плик ..Предлагани ценови параметри" Обособена позиция № 2, 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Папка с документи и информация за Обособена позиция № 1 има следното 
съдържание:

1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47. ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1. 
подписан и подпечатан от Татяна Василева -  Управител на „Мега Комюникейшън" ЕООД - 2 
стр.;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Обособена позиция 
№ 1. подписан и подпечатан от Татяна Василева -  Управител на „Мега Комюникейшън" ЕООД 
-31 стр., стр. 1-31;

3. Извлечение от публичен регистър на АОП за изпълнение на обществена поръчка, 
заверено копие - 3 стр.. стр. 32-34;

4. Удостоверение издадено от Община Свиленград в полза на Мега Комюникейшън" 
ЕООД. заверено копие - 2 стр., стр. 35-36;

Точи документ е създаден в рамките на проект ..Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново", който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж" 2014-2020 г\. съфинанснрана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява офиииалиото становище на Европейския съюз и Управляващия орган па 
ОПРЕ 2014-2020 г.
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5. Удостоверение издадено от СО - Район Кремиковци в полза на Мега Комюникейшън" 
ЕООД. заверено копие - 2 стр.. стр. 37-38;

6. Техническо предложение по чл. 39. ал. 3. т.1 от ППЗОП по Образец № 3.1 , подписано 
и подпечатано Татяна Василева -  Управител на ..Мега Комюникейшън" ЕООД - 5 стр.. стр.39- 
43;

7. CD -  съдържащо документи, информация и техническо предложение за обособена 
позиция № 1 -  1 бр.;

На основание на чл. 54. ал. 4 от ППЗОП. трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри".

Папка с документи и информация за Обособена позиция № 2 има следното 
съдържание:

1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47. ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 
подписан и подпечатан от Татяна Василева -  Управител на „Мега Комюникейшън" ЕООД - 2 
стр.;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Обособена позиция 
№ 2. подписан и подпечатан от Татяна Василева -  Управител на „Мега Комюникейшън" ЕООД 
- 30 стр., стр. 1-30;

3. Извлечение от публичен регистър на АОП за изпълнение на обществена поръчка, 
заверено копие - 3 стр., стр. 31-33;

4. Удостоверение издадено от Община Свиленград в полза на Мега Комюникейшън" 
ЕООД. заверено копие - 2 стр.. стр. 34-35;

5. Удостоверение издадено от СО - Район Кремиковци в полза на Мега Комюникейшън" 
ЕООД. заверено копие - 2 стр., стр. 36-37;

6. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3. т.1 от ППЗОП по Образец № 3.2, подписано 
и подпечатано Татяна Василева -  Управител на „Мега Комюникейшън" ЕООД - 6 стр.. стр.38- 
43;

7. CD -  съдържащо документи, информация и техническо предложение за обособена 
позиция № 2 -  1 бр.;

На основание на чл. 54. ал. 4 от ППЗОП. трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри".

VI. Оферта с вх. № 5300-6957-1/25.05.2017 г., 09:31 ч. на „Ес Пи Консулт БГ”ООД, с 
ЕИК 200571378, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Васил Левски” № 
29, вх. „Г”, тел.: 054/801 791; факс: 054/801 791, e-mail: sp_consult@abv.bg, лице за 
контакти: Димитрина Христова, подадена за Обособена позиция №  2 -  „Организиране и 
провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на 
прессъобщения "

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри" за Обособена позиция № 2. 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Папка с документи и информация има следното съдържание:

   8
Точи документ е съчдаден в рамките на проект „Рачвитие ма модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”, който се 
осъществява е финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж" 2014-2020 г.. съфннапеирана от Европейския съюч чреч 
Европейския фонл ча регионално рачвитие. Цялата отговорност ча съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелст ва пе може да се счита, че точи документ отразява офнцпалното становище на Европейския съюч и Управляващия орг ан па
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1. CD -  съдържащо заявление за участие и документи -  1 бр.;
2. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1. 

подписан и подпечатан от Димитрина Христова -  Управител на „Ес Пи Консулт БЕ"ООД - 2 
стр.. стр. 1-2;

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). подписан и 
подпечатан от Димитрина Христова -  Управител на ..Ес Пи Консулт БГ"ООД - 32 стр.. стр.З-

4. Референция от Община Долни чифлик на ..Ес Пи Консулт БГ"ООД. заверено копие - 1 
стр.. стр. 35;

5. Референция от Сдружение ..Местна инициативна група -  Карнобат" на ..Ес Пи 
Консулт БГ"ООД. заверено копие - 2 стр.. стр. 36-37;

6. Референция от Сдружение „Местна инициативна група Нови пазар -  Каспичан" на „Ес 
Пи Консулт БГ"ООД, заверено копие - 2 стр., стр. 38-39;

7. Удостоверение за добро изпълнение от Община Аксаково на „Ес Пи Консулт 
БГ"ООД. заверено копие - 3 стр.. стр. 40-42;

8. Техническо предложение по чл. 39. ал. 3. т.1 от ППЗОП по Образец № 3.2. подписано 
и подпечатано Димитрина Христова -  Управител на „Ес Пи Консулт БЕ"ООД - 14 стр., стр.43-

9. CD -  съдържащо техническо предложение -  1 бр.;
На основание на чл. 54. ал. 4 от ППЗОП. трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

VII. Оферта с вх. № 53-1114-1/25.05.2017 г., 10:22 ч. на „Бояна-Текс“ ООД, с ЕИК 
131380174, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Лагера”, ул. „Боговец”, 
бл. 38, вх. „В”, ап.10, тел.: 0878 591174, e-mail: boyanatex@gmail.com, лице за контакти: 
Валентин Петков, подадена за Обособена позиция М  1 -  „Изработка и монтаж на билборд 
и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер и 
информационни стикери (лепенки)" и Обособена позиция M 2 -  „Организиране и 
провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на 
прессъобщения ”

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри" Обособена позиция № 1. 
запечатан и непрозрачен, плик „Предлагани ценови параметри" Обособена позиция № 2. 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Папка с документи и информация за Обособена позиция № 1 има следното 
съдържание:

1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47. ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1. 
подписан и подпечатан от Валентин Петков -  Управител на „Бояна-Текс" ООД - 1 стр.;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Обособена позиция 
№ 1. подписан и подпечатан от Валентин Петков -  Управител на „Бояна-Текс" ООД - 21 стр.;

3. Техническо предложение по чл. 39. ал. 3. т.1 от ППЗОП по Образец № 3.1, подписано 
и подпечатано от Валентин Петков -  Управител на „Бояна-Текс" ООД - 2 стр.;

Точи документ е еъчдаден в рамките на проект „Рачвитие на модерна обрачовате.ша инфраструктура в град Велико Търново', който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г,. съфнпанспрапа от Европейския съюч чреч 
Европейския фонд ча регионално рачвитие. Цялата отговорност ча съдържанието па публикацията се носи от Община Велико Търново н при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че точи документ отрачява офнцналното становище на Европейския съюч и Управляващия орган на 
OIIPP 2014-2020 I.

34;

56;
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На основание на чл. 54. ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и запечатания плик с надпис ..Предлагани ценови параметри".

Папка с документи и информация за Обособена позиция № 2 има следното 
съдържание:

1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47. ал. 3 от ППЗОП по Образец № 2, 
подписан и подпечатан от Валентин Петков -  Управител на „Бояна-Текс" ООД - 1 стр.;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Обособена позиция 
№  2. подписан и подпечатан от Валентин Петков -  Управител на „Бояна-Текс" ООД - 21 стр.;

3. Техническо предложение по чл. 39. ал. 3. т.1 от ППЗОП по Образец № 3.2, подписано 
и подпечатано от Валентин Петков -  Управител на „Бояна-Текс" ООД - 4 стр.;

На основание на чл. 54. ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри".

VIII. Оферта с вх. № 31-206-1/25.05.2017 г., 10:29 ч. на „Издателска къща АБ“ 
ЕООД, с ЕИК 833034039, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Отец 
Паисий” № 58, ет. 3, ап. 7, тел.: 042/259 151; 0896 776 865; факс: 042/621 101, e-mail: ik- 
ab@outlook.com, лице за контакти: Анелия Минкова, подадена за Обособена позиция №  2 -  
„Организиране и провеждане на публични събития. официални церемонии и изготвяне и 
публикуване на прессъобщения”

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри" за Обособена позиция № 2. 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Папка с документи и информация има следното съдържание:
1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47. ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1. 

подписан и подпечатан от Анелия Минкова -  Управител на „Издателска къща АБ" ЕООД - 4 
стр.. стр. 1-4;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 
подпечатан от Анелия Минкова -  Управител на „Издателска къща АБ" ЕООД - 30 стр., стр. 5-

3. Удостоверение за добро изпълнение от Община Стара Загора на „Издателска къща 
АБ" ЕООД. заверено копие - 2 стр.. стр. 35-36;

4. Удостоверение за добро изпълнение от Община Павликени на „Издателска къща АБ" 
ЕООД. заверено копие - 1 стр.. стр. 37;

5. Удостоверение за добро изпълнение от Община Пловдив на „Издателска къща АБ" 
ЕООД, заверено копие - 2 стр., стр. 38-39;

6. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3.2. подписано 
и подпечатано от Анелия Минкова -  Управител на „Издателска къща АБ" ЕООД - 7 стр.. 
стр.40-46;

7. CD -  съдържащо техническо предложение -  1 бр.;
На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри".

Гози документ е създаден в рамките на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”, който се 
осъществява с финансовата подкрепа па Оперативна програма ..Региони в растеж" 2014-2020 г.. съфпнансирана от Пвропеиския съюз чрез 
Пвропеиския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства пе може да се счита, че гози документ отразява официалното становище на Пвропеиския съюч и Управляващия орган на 
ОИРР 2(114-20201.

34;
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IX. Оферта с вх. № 5300-20526-5/25.05.2017 г., 10:34 ч. на „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ 
ЕООД, с ЕИК 201557566, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Средна 
гора” № 84-86, тел.: 02/423 48 59; факс: 02/427 77 13, e-mail: office^dmibg.com, лице за 
контакти: Иван Димитров, подадена зи Обособена позиция №  1 -  „Изработка и монтаж  
на билборд и постоянни обяснителна табела, изработване на информационен банер и 
информационни стикери (лепенки)” и Обособена позиция № 2 -  „Организиране и 
провеждане ни публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване ни 
прессъобщения ”

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри" Обособена позиция № 1. 
запечатан и непрозрачен, плик „Предлагани ценови параметри" Обособена позиция № 2. 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Папка с документи и информация за Обособена позиция № 1 има следното 
съдържание:

1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47. ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1. 
подписан и подпечатан от Иван Димитров -  Управител на „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД - 2 
стр.;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Обособена позиция 
№ 1, подписан и подпечатан от Иван Димитров -  Управител на „Ди Ем Ай Дивелопмънт" 
ЕООД - 23 стр.;

3. Техническо предложение по чл. 39. ал. 3. т.1 от ППЗОП по Образец № 3.1. подписано 
и подпечатано от Иван Димитров -  Управител на „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД - 10 стр.;

4. CD -  съдържащо техническо предложение за Обособена позиция № 1 -  1 бр.:

На основание на чл. 54. ал. 4 от ППЗОП. трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри".

Папка с документи и информация за Обособена позиция № 2 има следното 
съдържание:

1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47. ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1. 
подписан и подпечатан от Иван Димитров -  Управител на „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД - 2 
стр.;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Обособена позиция 
№ 2, подписан и подпечатан от Иван Димитров -  Управител на „Ди Ем Ай Дивелопмънт" 
ЕООД - 25 стр.;

3. Техническо предложение по чл. 39. ал. 3. т.1 от ППЗОП по Образец №2 3.2. подписано 
и подпечатано от Иван Димитров -  Управител на „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД - 10 стр.;

4. CD -  съдържащо техническо предложение за Обособена позиция № 2 -  1 бр.:
На основание на чл. 54. ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри".

  11
Точи документ е съчдаден в рамките на проект ..Рачвитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж’’ 2014-2020 т„ съфинансирана от Европейския съюч чреч 
Европейския фонд ча регионално рачвитие. Цялата отговорност ча съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства ме може да се счита, че точи документ отразява офшшалпото становище на Европейския съюч и Управляващия орган на 
OIIPI5 2014-2020 I .
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X. Оферта с вх. № 5300-21638-5/25.05.2017 г., 10:42 ч. на „Инфо Трейнинг“ ООД, с 
ЕИК 202318594, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Цар Калоян” № 2А, 
тел.: 0897 968 131; 0897 843 002; факс: 082/521 525, e-mail: evroproekti2014@gmail.com, лице 
за контакти: Десислава Венкова, подадена за Обособена позиция M l -  ».Изработка и 
монтаж на билборд и постоянни обяснителна табела, изработване на информационен 
банер и информационни стикери (лепенки)" и Обособена позиция M 2 -  „Оргинизиране и 
провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на 
прессъобщения ”

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри" Обособена позиция № 1, 
запечатан и непрозрачен, плик ..Предлагани ценови параметри" Обособена позиция № 2. 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Папка с документи и информация за Обособена позиция № 1 има следното 
съдържание:

1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 
подписан и подпечатан от Десислава Венкова -  Управител на „Инфо Трейнинг" ООД - 3 стр., 
стр. 1-3;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Обособена позиция 
№ 1, подписан и подпечатан от Десислава Венкова и Георги Алексиев -  Управители на „Инфо 
Трейнинг" ООД - 32 стр., стр. 4-37;

3. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3.1, подписано 
и подпечатано от Десислава Венкова -  Управител на „Инфо Трейнинг" ООД - 16 стр.. стр. 38- 
53;

На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри".

Папка с документи и информация за Обособена позиция № 2 има следното 
съдържание:

1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1. 
подписан и подпечатан от Десислава Венкова -  Управител на „Инфо Трейнинг" ООД - 3 стр., 
стр. 1-3;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Обособена позиция 
№ 2. подписан и подпечатан от Десислава Венкова и Георги Алексиев -  Управители на „Инфо 
Трейнинг" ООД - 34 стр.. стр. 4-37;

3. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3.2, подписано 
и подпечатано от Десислава Венкова -  Управител на „Инфо Трейнинг" ООД - 21 стр.. стр. 38- 
58;

На основание на чл. 54. ал. 4 от ППЗОП. трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри".

  12
Точи документ е съчдаден в рамките на проект „Рачвитие на модерна обрачоваге.ша инфраструктура в град Велико Търново", койго се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж“ 2014-2020 г.. съфннансирапа от Европейския съюч чреч 
Нвропенекня фонд ча регионално рачвитие. Цялата отговорност ча съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че точи документ отрачява офнцналното становище на Пвропеиския съюч и Управляващия орган па 
O IIP P 2014-2020 г.
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XI. Оферта с вх. № 53-1115-1/25.05.2017 г., 10:47 ч. на „Мотифф 2012“ ООД, с ЕИК 
202170050, със седалище и адрес на управление: гр. Берковица, ул. „Иван Вазов” № 2, 
тел.: 0888 888 447; факс: 0953/8 44 55, e-mail: jois2005@mail.bg, лице за контакти: Кирилка 
Симеонова, подадена за Обособена позиция № 1 -  „Изработка и монтаж на билборд и 
постоянни обяснителна табела, изработване на информационен банер и информационни 
стикери (лепенки)” и Обособена позиция №  2 -  „Организиране и провеждане на публични 
събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения ”

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри" Обособена позиция № 1, 
запечатан и непрозрачен, плик „Предлагани ценови параметри" Обособена позиция № 2. 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Папка с документи и информация за Обособена позиция № 1 има следното 
съдържание:

1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47. ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1. 
подписан и подпечатан от Кирилка Симеонова -  Управител на „Мотифф 2012" ООД - 2 стр., 
стр. 1-2;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Обособена позиция 
№ 1, подписан и подпечатан от Кирилка Симеонова -  Управител на „Мотифф 2012" ООД - 23 
стр., стр. 3-25;

3. Техническо предложение по чл. 39. ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3.1, подписано 
и подпечатано от Кирилка Симеонова -  Управител на „Мотифф 2012" ООД - 4 стр., стр. 1-4;

На основание на чл. 54. ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри".

Папка с документи и информация за Обособена позиция № 2 има следното 
съдържание:

1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47. ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1. 
подписан и подпечатан от Кирилка Симеонова -  Управител на „Мотифф 2012" ООД - 2 стр., 
с т р .1-2;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Обособена позиция 
№ 2, подписан и подпечатан от Кирилка Симеонова -  Управител на „Мотифф 2012" ООД - 23 
стр.. стр. 3-25;

3. Техническо предложение по чл. 39. ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3.2, подписано 
и подпечатано от Кирилка Симеонова -  Управител на „Мотифф 2012" ООД - 5 стр., стр. 1-5;

На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри".

XII. Оферта с вх. № 53-1015-2/25.05.2017 г., 15:32 ч. на „Международна търговска и 
бартерна къща“ ЕООД, с ЕИК 131183351, със седалище и адрес на управление: гр. София, 
ул. „Г.С.Раковски” № 82, ет. 2, ап. 8, тел.: 02/955 9129; факс: 02/955 9129, e-mail: 
miroslav_nikolov@yahoo.com, лице за контакти: Мирослав Николов, подадена зи
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Точи документ е създаден и рамките па проект „Рачвитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново", който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г„ съфинансирапа от Пвропеиския съюч мре) 
Нвропенскня фонд ча регионално рачвитие. Цялата отговорност ча съдържанието на публикацията се поен от Община Велико Търново н при 
mi какин обстоятелства не може да се счита, че точи документ ограчява офицналното становище на Нвропенскня съюч п Управляващия орган па 
OIIPP 2014-2020 1.
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Обособена позиция №  2 -  „Организиране и провеждане на публични събития, официални 
церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения ”

Опаковката съдържа плик ..Предлагани ценови параметри" за Обособена позиция № 2. 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Папка с документи и информация има следното съдържание:
1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от Мирослав Николов -  Управител на ..Международна търговска и 
бартерна къща" ЕООД - 2 стр.. стр. 1-2;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и
подпечатан от Мирослав Николов -  Управител на „Международна търговска и бартерна къща" 
ЕООД - 20 стр., стр. 1-20;

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и
подпечатан от Цветелина Пенева - 20 стр., стр. 1-20;

4. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3. т.1 от ППЗОП по Образец № 3.2. подписано 
и подпечатано от Мирослав Николов -  Управител на „Международна търговска и бартерна 
къща" ЕООД - 4 стр.. стр. 1-4;

5. Приложение 1 - 2  стр.;
6. Приложение 2 - 4  стр.;
7. Приложение 3 - 4  стр.;
На основание на чл. 54. ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

XIII. Оферта с вх. № 31-144-1/25.05.2017 г., 16:53 ч. на „Издателска къща Борба” АД, 
с ЕИК 200614908, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, бул.
„България” № 2, ет. 3, тел.: 062/62 40 14; факс: 062/62 03 08, e-mail: borbavt@vali.bg, лице 
за контакти: Силвия Георгиева, подадена за Обособена позиция № 2 -  „Организиране и 
провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на 
прессъобщения ”

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри" за Обособена позиция № 2. 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Папка с документи и информация има следното съдържание:
1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от Николай Томов -  Изпълнителен директор на „Издателска къща 
Борба“ АД - 3 стр.;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 
подпечатан от Николай Томов -  Изпълнителен директор на „Издателска къща Борба“ АД - 22 
стр.. стр. 1-22;

3. Техническо предложение по чл. 39. ал. 3. т.1 от ППЗОП по Образец № 3.2. подписано 
и подпечатано от Николай Томов -  Изпълнителен директор на „Издателска къща Борба“ АД - 6 
стр.. стр. 23-28;
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Точи документ е съчдаден в рамките на проект ..Рачвитие ма модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново", който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж“ 2014-2020 г„ съфинапсирана от Европейския съюч чреч 
Европейския фонд ча регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства пе може да се счита, че гози документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган па 
ОП РР 2014-2020 г.
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4. Пълномощно. издадено от Александър Георгиев в полза на Николай Томов -  1 стр.. 
стр. 29;

5. Референция издадена на „Издателска къща Борба" АД от ..Пъмп Систем" ЕООД, 
оригинал -  1 стр.. стр. 30;

6. Фактури 3 бр. - 3  стр.. стр. 31-33;
На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и запечатания плик с надпис ..Предлагани ценови параметри".

XIV. Оферта с вх. № 5300-454-2/25.05.2017 г., 16:55 ч. на „Д-Медия“ ООД, с ЕИК 
104639352, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 
№ 86, тел.: 062/604 600; факс: 062/622 236, e-mail: dmedia.bg@gmail.com, лице за контакти: 
Станислав Стоянов, подадена за Обособена позиция № 1 -  „Изработка и монтаж на 
билборд и постоянни обяснителна табела, изработване на информационен банер и 
информационни стикери (лепенки)" и Обособена позиция №  2 -  ..Организиране и 
провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на 
прессъобщения ”

Опаковката съдържа плик ..Предлагани ценови параметри" Обособена позиция № 1, 
запечатан и непрозрачен, плик ..Предлагани ценови параметри" Обособена позиция № 2. 
запечатан и непрозрачен, папка с документи и информация и CD -  съдържащо техническо 
предложение за Обособена позиция № 1 и № 2 -  1 бр.

Папка с документи и информация за Обособена позиция № 1 има следното 
съдържание:

1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 
подписан и подпечатан от Станислав Стоянов -  Управител на „Д-Медия" ООД - 2 стр.;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Обособена позиция 
№  1. подписан и подпечатан от Станислав Стоянов -  управител на ..Д-Медия"' ООД и Ивайло 
Стоянов -  съдружник на ..Д-Медия" ООД - 26 стр.. стр. 1-26;

3. Списък на техническите лица - 2 стр.. стр. 27-28;
4. Удостоверение за актуално състояние от Агенцията по вписванията на „Д-Медия" 

ООД. заверено копие - 2 стр., стр. 29-30;
5. Техническо предложение по чл. 39. ал. 3. т.1 от ППЗОП по Образец № 3.1, подписано 

и подпечатано от Станислав Стоянов -  управител на ..Д-Медия" ООД - 7 стр.. стр.31-37;
6. Удостоверение издадено от Община Лясковец на фирма ..Д-Медия" ООД. заверено 

копие - 2 стр.. стр. 38-39;
7. Удостоверение издадено от Община Аврен на фирма ..Д-Медия" ООД. заверено копие 

- 1 стр.. стр. 40;
8. Удостоверение издадено от Агенция за устойчиво енергийно развитие на фирма ..Д- 

Медия" ООД. заверено копие - 2 стр.. стр. 41-42;
На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и запечатания плик с надпис ..Предлагани ценови параметри".
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Този документ е създаден в рамките на проект ..Развитие па модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново", който се 
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Папка с документи и информация за Обособена позиция № 2 има следното 
съдържание:

1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1. 
подписан и подпечатан от Станислав Стоянов -  Управител на „Д-Медия" ООД - 2 стр.;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Обособена позиция 
№  2. подписан и подпечатан от Станислав Стоянов -  управител на „Д-Медия" ООД и Ивайло 
Стоянов -  съдружник на „Д-Медия" ООД - 26 стр., стр. 1-26;

3. Списък на техническите лица - 2 стр., стр. 27-28;
4. Удостоверение за актуално състояние от Агенцията по вписванията на „Д-Медия" 

ООД, заверено копие - 2 стр., стр. 29-30;
5. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3. т.1 от ППЗОП по Образец № 3.1, подписано 

и подпечатано от Станислав Стоянов -  управител на „Д-Медия" ООД - 9 стр., стр.31 -39;
6. Удостоверение издадено от Община Лясковец на фирма „Д-Медия" ООД. заверено 

копие - 2 стр., стр. 40-41;
7. Удостоверение издадено от Агенция за устойчиво енергийно развитие на фирма „Д- 

Медия" ООД, заверено копие - 2 стр.. стр. 42-43;
На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри".

След извършване на горните действия, публичната част от заседанието на комисията 
приключи.

На следващото си заседание комисията ще обсъди наличието и съответствието на 
представените документи с изискванията за лично състояние и критериите за подбор на 
участниците.

Председателят на комисията на основание чл. 51. ал. 4. т. 1 от ППЗОП определя следния 
прогнозен график за работа на комисията:

1. Най-късно до 31.08.2017 г„ всеки от членовете на комисията трябва лично да разгледа 
документите и информацията в офертите за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Място на съхранение на 
документите, свързани с обществената поръчка до приключване работата на комисията -  стая 
архив на дирекция „Обществени поръчки, където офертите са на разположение на членовете на 
комисията за преглед и анализ.

2. Най-късно на дата 01.09.2017 г. комисията трябва да проведе заседание за да обсъди и 
изготви протокол за съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, като в случай че установи липса, непълнота 
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие с изискванията към личното състоянието или критериите за подбор, да ги 
посочи в протокола и да го изпрати на всички участници в деня на публикуването му в профила 
на купувача.

Проверката ще обхваща и съдържанието и редовността на документите във връзка с 
личното състояние и критериите за подбор, както и представяне и подписване на образци и

Точи документ е съчдаден в рамките на проект ..Рачвитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново", който се 
осъществява е финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж“ 2014-2020 г.. съфинанснрана от Нвропенскня съюч чреч 
Нвропенскня фонд ча регионално рачвитие. Цялата отговорност ча съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че гочп документ отразява офнцналното становище на Нвропенскня съюз п Управляващия орган на
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ЕЕДОП от изискуемите лица и изпълнение на други изисквания на обявлението, 
документацията и образците към нея.

3. Най-късно на дата 20.09.2017 г. комисията трябва да проведе заседание, на което да 
разгледа допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, ако е приложимо, и да разгледа 
техническите предложения на допуснатите участници за съответствие с предварително 
обявените условия.

4. Дата за отваряне на ценовите предложения най-късно до: 01.11.2017 г„ като най-късно 
два работни дни преди датата на отваряне, комисията трябва да обяви най-малко чрез 
съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения.

Комисията приключи работа в 15:25 часа.
Настоящият протокол се състав^ в един екземпляр.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................ V__\J .......
/ Мариела Цонева -  Директо^-на Дирекция „Проекти и програми" в Община Велико Търново / 

И ЧЛЕНОВЕ:

/ Николина Ангелова -  Старши експерт в Дирекция ..Обществени поръчки” в Община Велико Търново /

/ Илияна Христова-Пушкарова - Старши експерт в Дирекция ..Проекти и програми" в Община Велико 
Търново/

/ Светозара Инджиева-СпГфанова - Главен експерт в Дирекция "Бюджет и финанси" в Община Велико

Точи локумеш е създаден в рамките на проект ..Развитие па модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж“ 2014-2020 г.. сьфпнанснрана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново н при 
никакви обстоятелства пе може ла се смига, че този локумеш отразява офнпиалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 
ОПРР 2014-2020 г.

/ Мая Т б ^рб в1̂ - Младши експерт в Дирекция ..Обществени поръчки" в Община Велико Търново /
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