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ПРОТОКОЛ № 3

Днес 19.02.2018 г. в 13:00 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, изменена със Заповед № РД 22- 
2064/23.11.2017 г. и Заповед № РД 22-89/12.01.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, 
продължи 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 развит ие” на 
Оперативна програма „Региони в растеж  2014-2020“ по 2 обособени позиции”:

Обособена позиция №  1 -  „Изработка и монт аж  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 провеж дане на публични събития, 
официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщ ения”, 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-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/480.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М ариела Цонева -  Директор на Дирекция „Проекти и програми" в Община 
Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт 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;

В изпълнение на чл. 54. ал. 8 от ППЗОП с приложно писмо изх. № 91-00-33/26.01.2018 г. 
комисията изпрати по куриер на всички участници в процедурата протокол № 2 от 26.01.2018 г. 
от работата на комисията, който в същия ден беше публикуван и в Профила на купувача на 
адрес: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/480.

Този д о к у м ет  е създаден в рамките на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново", койго се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж" 2014-2020 г.. съфинапснрана от Квропеискня съюз чрез 
Нвропенекпя фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Тьрново и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Нвроненскня съюз н Управляващия орган на 
О П РР 2014-2020 г.
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Съгласно получените обратни разписки протоколът е получен от всички участници на 
дати както следва:

№ Наименование на участника

Получен 
протокол от 

участника на 
дата

Краен срок за 
получаване на 
допълнителни 

документи, 
съгласно чл. 54, 
ал. 9 от ППЗОП

Постъпил в Община 
Велико Търново 

отговор с вх. № и дата

1. „Триера комюникейигьнс" 
ЕООД

30.01.2018 г. 06.02.2018 г. Отговор с вх. № 53-98- 
1/05.02.2018 г.

2. ..Аркон нет" ООД 29.01.2018 г. 05.02.2018 г. Няма постъпил отговор
3. „Ламбаджиев Стандарт" ООД 29.01.2018 г. 05.02.2018 г. Отговор с вх. № 5300- 

1037-1/30.01.2018 г.
4. ..Ваканция" ООД 29.01.2018 г. Неприложимо Комисията единодушно е 

предложила участника за 
отстраняване от 

процедурата при мотиви, 
отразени в протокол № 

2/26.01.2018 г. от 
работата на комисията.

5. ..Мега Комюникейшън" ЕООД 29.01.2018 г. Неприложимо Съгласно протокол № 
2/26.01.2018 г. не са 

констатирани пропуски 
и/или несъответствия по 

офертата.
6. ..Ес Пи Консулт БГ” ООД 29.01.2018 г. 05.02.2018 г. Отговор с вх. № 5300- 

6967-1/30.01.2018 г.
7. ..Бояна-Текс" ООД 29.01.2018 г. 05.02.2018 г. Няма постъпил отговор
8. ..Издателска къща АБ" ЕООД 29.01.2018 г. 05.02.2018 г. Отговор с вх. № 5300- 

11923-1/02.02.2018 г.
9. ..Ди Ем Ай Дивелопмънт" 

ЕООД
29.01.2018 г. 05.02.2018 г. Съгласно протокол № 

2/26.01.2018 г. не са 
констатирани пропуски 
и/или несъответствия по 

офертата.
10. ..Инфо Трейнинг" ООД 29.01.2018 г. 05.02.2018 г. Отговор с вх. № 53-390- 

1/01.02.2018 г.
11. ..Мотифф 2012" ООД 30.01.2018 г. Неприложимо Комисията единодушно е 

предложила участника за 
отстраняване от 

процедурата при мотиви, 
отразени в протокол № 

2/26.01.2018 г. от 
работата на комисията.

12. ..Международна търговска и 29.01.2018 г. Неприложимо Комисията единодушно е
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Точи документ с създаден в рамките на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново", койю  се 
осъществяла с финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Регноип в растеж" 2014-202(1 г.. съфннансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялага отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да ее сми га, че този докчмент отразява официалпото становище на Европейския съюз и Управляващия opi an на 
O IIP P  2014-2020 г.
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бартерна къща" ЕООД предложила участника за 
отстраняване от 

процедурата при мотиви, 
отразени в протокол № 

2/26.01.2018 г. от 
работата на комисията.

13. „Издателска къща Борба“ АД 29.01.2018 г. 05.02.2018 г. Отговор с вх. № 5300- 
3058-1/02.02.2018 г.

14. „Д-М едия" ООД 29.01.2018 г. 05.02.2018 г. Отговор с вх. № 5300- 
7519-1/01.02.2018 г.

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на отговорите на участниците:

1. О тговор  с вх. № 53-98-1/05.02.2018 г. на „Т риера ком ю ни кейш ън с” ЕО О Д, ЕИ К: 
175455251, адрес за кореспонденция: град С офия, П К 1415, бул. „Ч ерни  връ х" №  189 Г, вх. 
Б , ет. 4, ап. 15; телеф он: 02/9587069, 0897 400056; ф акс: 02/9587069; електронна пощ а за 
кореспонденция: nd raganova(a)gm ailcom . лице за кон такти : Н ели А постолова, въ в  връзка 
с оферта подадена за обособена позиция №  2, съдърж а следното:

1.1. Приложно писмо;
1.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Обособена 

позиция № 1, подписан и подпечатан от Нели Апостолова - управител на ..Триера 
комюникейшънс“ ЕООД;

2. О тговор  с вх. № 5300-1037-1/30.01.2018 г. на „Л ам бадж иев С тан д ар т“ ООД, с ЕИ К 
130862812, със седалище и адрес на управление: гр. София. ул. ..Райко Алексиев”, бл.95. вх. „В" 
и адрес за кореспонденция: гр. С офия, бул. „Г енерал  С толетов” №  49, тел.: 02/44 84 100; 
ф акс: 02/931 02 74; 02/44 84 101, e-m ail: lam badjjiev.standard@ gm ail.com , лице за кон такти : 
И рена Л ам бадж иева, въ в  връ зка  с оферта подадена за обособена позиция № 1 и обособена 
позиция №  2, съдърж а следното:

2.1. Приложно писмо;
2.2. 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;

2.3. 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;

3. О тговор с вх. №  5300-6967-1/30.01.2018 г. на „Ес Пи К онсулт Б Г ” ООД, с ЕИ К 
200571378, със седалищ е и адрес на управление: гр. Ш умен, ул. „В асил Л евски ” № 29, вх. 
„ Г ” , тел.: 054/801 791; ф акс: 054/801 791, e-m ail: sp_consult@ abv.bg, лице за контакти : 
Д и м и три н ка Х ристова, във в р ъ зка  с оферта подадена за обособена позиция №  2, съдърж а 
следното:

3.1. Приложно писмо;
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Този документ е създаден в рамките на нроекг „Развпш е на модерна образователна инфраструктура в трад Велико Търново", който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г.. съфннансирана от Европейския еъюч чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност sa съдържанието па публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да се смига, че този документ отразява официалпото становище на Европейския съюз н Управляващия opi аи на 
О П И *2,(314-2020 г.
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3.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Обособена 
позиция № 2. подписан и подпечатан от Димитринка Христова - управител и Илияна Игнатова 
-  съдружник в дружеството;

4. Отговор с вх. № 5300-11923-1/02.02.2018 г. на „Издателска къща А Б“ 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, във връзка с оферта подадена за 
обособена позиция № 2, съдържа следното:

4.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Обособена 
позиция № 2. подписан и подпечатан от Анелия Минкова - управител и Илияна Игнатова -  
съдружник в дружеството;

5. Отговор с вх. № 53-390-1/01.02.2018 г. 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, във връзка с оферта подадена за обособена позиция № 1 и 
обособена позиция 2, съдържа следното:

5.1. 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;

5.2. 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;

6. Отговор с вх. № 5300-3058-1/02.02.2018 г. 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, във връзка с оферта подадена за обособена позиция № 2, съдържа 
следното:

6.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Обособена 
позиция № 2. подписан и подпечатан от Николай Томов. Александър Георгиев. Васил Томов. 
Ж ана Канелова. Виолета Димитрова;

6.2. Фактури -  заверени копия 3 бр.;
6.3. Референция издадена на „Издателска къща Борба" АД от „Пъмп Систем" ЕООД, 

оригинал -  1 бр.;

7. Отговор с вх. № 5300-7519-1/01.02.2018 г. на „Д-М едия“ 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, във връзка с оферта подадена за обособена позиция № 1 и обособена позиция 2, 
съдържа следното:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4
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.. съфннансирана ог Пвропеиекня съюз чрез 
Нвропепския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново н при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалпото становище на Европейския съюз и Управляващия opiaii па 
ОП РР 2014-2020 г.
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7.1. 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;

7.2. 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;

7.3. Удостоверение за добро изпълнение от СНЦ ..МИГ Община Елена и Златарица" -  
заверено копие;

7.4. Удостоверение за добро изпълнение от Община Елена -  заверено копие;
7.5. Удостоверение за добро изпълнение от Община Лясковец -  заверено копие;

На основание чл.54, ал.12 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на 
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Констатации относно съответствието на участниците с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя след получаване на 

допълнителни документи от участниците:

Комисията пристъпи към разглеждане на документите за подбор на участниците, в т.ч. и 
допълнително представените документи, изискани с протокол № 2 на комисията от дата 
26.01.2018 г.. относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор:

I. Относно оферта с вх. № 53-98-4/15.05.2017 г. 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 - за Обособена позиция № 2.

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация в офертата 
на „Триера комюникейш ънс” ЕООД описани в Протокол № 1, заедно с допълнително 
представените документи с отговор с вх. № 53-98-1/05.02.2018 г. (описани в настоящия 
протокол), комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми 
документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от възложителя за Обособена позиция №  2 - „Организиране и провеж дане 
на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на 
прессъобщения ”,

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение за Обособена позиция 2, прн следните мотиви:

По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 

ал. 1. т. 1 от ЗОП. липсата на обстоятелството по чл. 3. т. 8 от ЗИФОДРЮ ПДРКТЛТДС и 
липсата на свързаност с друг участник по чл. 101. ал. 11 от ЗОП. чрез представяне на ЕЕДОП.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5
Точи документ е създаден в рамките на проекг „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново', който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.. ет,финансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за рег ионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието па публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява офицналното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 
O IIPP 2014-2020 г.
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подписан от всички лица по чл. 54. ал. 2 ЗОП - Нели Апостолова - управител и едноличен 
собственик на дружеството.

Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.
По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
Участник ..Триера комюникейшънс" ЕООД за последните 3 (три) години от датата на 

подаване на офертата е изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на 
поръчката - за обособена позиция № 2 се удостоверява ,, Най-малко една успешно проведена 
пресконференция или най-малко една успешно проведена церемония по „Първа копка" или 
„Официално от криване" или друго успешно проведено публичпо събитие или официални 
церемония и най-малко едно публикувано прессъобщ ение", като е представил изискуемата 
информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП, където е посочил един договор за услуга с 
посочване на стойността, датите и получателя. Представил е и доказателство, заверено копие на 
1 бр. удостоверение.

Участникът е посочил че разполага с Експерт ..Организатор събития" или еквивалент, 
едно лице. което притежава минимално изискуемия опит от две години опит в организиране и 
провеждане на публични прояви/събития/кампании/обществени мероприятия. За доказване 
участникът е попълнил информацията в Част IV. Раздел В. т. 6, буква „а" от ЕЕДОП.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол №  1 
и в настоящия протокол, представени от участника с отговора по протокол № 2, комисията 
единодушно решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на 
критериите за подбор и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и 
проверка за съответствие с предварително обявените изисквания за Обособена позиция № 2. 
Решението комисията взе след като представените документи и информация лично се 
разгледаха от всеки един от комисията съобразно компетентността си.

И. Относно оферта с вх. № 53-1093-1/17.05.2017 г. на „Аркон нет“ ООД, с ЕИК 
202291072, със седалище и адрес на управление гр. Банкя, Лотос № 18 и адрес за 
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 - за 
Обособена позиция № 1.

В определения срок участникът „Аркон нет“ ООД, не е отстранил констатираните в 
протокол № 2 от работата на комисията пропуски. Еореизложените обстоятелства мотивира 
комисията единодушно да реши да предложи участника за отстраняване от последващо участие 
в процедурата при мотиви, както следва:

В протокол №  2 от дата 26.01.2018 г. комисията е констатирала:
1. Относно представения от участника ЕЕДОП. комисията констатира, че участникът не 

е декларирал липсата или наличието на вписване в списъка на специализираните предприятия. 
Информацията следва да се посочи в Раздел II, Буква ..А" на ЕЕДОП.

Участникът не е представил отговор и не е отстранил констатираното 
несъответствие с предварително обявените изисквания на документацията за възлагане

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 Нвропейекпя 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 гози документ отразява официалпото становище на Пвропейскня съюз ц Управляващия орган на
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на обществената поръчка.

2. Съгласно предварително обявените условия за обществената поръчка, участникът 
следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е 
изпълнил успешно поне 1 (една) дейност с предмет и обем. идентичен или сходен с предмета на 
обособената позиция, за която участва. „За Обособена позиция M l -  Най-малко успешно  
изпълнена услуга за: изработване и монтаж  на един билборд и една постоянни 
обяснителна табела и отпечатване на информационен банер и информационни стикери 
(лепенки). "

От представената информация от участника в ЕЕДОП е видно. че същият е изпълнил 
следните дейности:

- ..Дизайн, предпечат и изработка на рекламни материали; организиране на 
пресконференция“ в периода 09.2015 г. -  03.2016 г. с получател „Аполо Инженеринг" ООД;

- ..Организиране на събитие - първа копка на строеж" в периода 15.10.2015 г. с получател 
..Бългериън М илитъри и Манюфекчъринг Еруп" ООД;

- ..Организиране на публично събитие - пресконференция" в периода 20-22.04.2016 г. с 
получател ..Би Ес Ейч" ООД;

- Обществена поръчка с предмет ..Изработване на рекламни материали за 2017 година за 
нуждите на ТП ДСЕ Еодеч" в периода 21.11.-21.12.2016 г. с получател ..Северозападно 
държавно предприятие" ТП ДЕС Еодеч.

За изпълнените дейности, участникът е представил референции. В представеното 
удостоверение от ..Аполо Инженеринг" ООД се посочва ..дизайн и предпечат на каталози, 
дипляни. банери, постери, визитки". Представянето на допълнителни документи към ЕЕДОП 
не освобождава участника от задължението да попълни в ЕЕДОП изискуемата информация, 
необходима за установяване на съответствие с минималните изисквания.

На следващо място от представената информация в ЕЕДОП и съдържащата се в 
референциите за изпълнените услуги, комисията установява съответствие с изискването за 
изпълнение само за отпечатване на информационен банер, но не и за изработване и монтаж на 
един билборд и една постоянна обяснителна табела и информационни стикери (лепенки), 
каквото е условието на възложителя.

С така представените документи и информация участникът не удостоверява 
съответствие с минималното изискване за опит в изпълнение на дейности с предмет и обем. 
идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на 
офертата.

Участникът не е представил отговор и не е отстранил констатираното 
несъответствие с предварително обявените изисквания на документацията за възлагане 
на обществената поръчка.

3. Съгласно изискванията на документацията - стр. 40: ..В част III. буква „Е“ от ЕЕДОП 
(дясна част), участникът следва да впише текста: ..По отношение на Икономическия оператор 
налице ли са обстоятелствата по чл. 3. т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Точи документ е създаден r рамките на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, който се 
осъществява е финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г„ съфннансирана от Европейския съюз чрез 
Квропейскня фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се поен от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че точи документ отразява официалпото становище на Европейския съюз и Управляващия орган па
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контролираните от тях лица и техните действителни собственици“ и да даде своя отговор, като 
маркира съответно ДА или НЕ;"

Комисията констатира, че участникът не е вписал текста в ЕЕДОП, съгласно 
указанията по-горе.

Съгласно документацията за възлагане на обществената поръчка (стр.40), ..В ЕЕДОП в 
част III. Раздел Е от ЕЕДОП. участника, както и съдружник в обединение, подизпълнител, трето 
лице (ако има такива) посочва: че за представлявания от него: участник, съдружник в 
обединение, подизпълнител, трето лице (посочва се вярното) не са налице условия, 
възпрепятстващи участието му в процедури за възлагане на обществени поръчки, 
съгласно ЗАКОН за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици.”

Участника не е възпроизвел в ЕЕДОП, както е изискано от условията на документацията 
текста: че спрямо него „не са налице условия, възпрепятстващи участието му в процедури за 
възлагане на обществени поръчки, съгласно ЗАКОН за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици".

Текста, изискан за деклариране на липсата на обстоятелства, съгласно изложеното 
по-горе не е посочен в поле Отговор на част III, Раздел Г от ЕЕДОП.”

Участникът не е представил отговор и не е отстранил констатираното 
несъответствие с предварително обявените изисквания на документацията за възлагане 
на обществената поръчка.

На основание констатациите от настоящия протокол, комисията единодушно решава да 
предложи участника за отстраняване от последващо участие в процедурата.

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са длъжни 
да спазват изискванията на възложителите". Съгласно чл. 39, ал.1 от ППЗОП „При подготовка 
на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителите".

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение № РД 24-37 от 
дата 19.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, с което решение са одобрени 
обявлението и документацията за възлагане на обществена поръчка. Решението е влязло в 
законна сила и утвърдените с него условия в обявлението и документацията за възлагане на 
обществена поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 
провеждането й. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с 
изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 56. 
ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за съответствие с 
предварително обявените условия", а съгласно чл. 57, ал.1 от ППЗОП „Ценовото предложение 
на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря“. 
Цитираните правни норми не предоставят възможност на комисията, в оперативна 
самостоятелност, да извърши преценка при констатирано нарушение на изискванията на 
възложителя дали да отстрани участникът, който го е извършил, а я задължават да го предложи 
за отстраняване.

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на

   8
'Гозп документ е създаден в рамките на проект ..Развитие па модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново", конто се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж“ 2014-2020 i.. съфннансирана от Гвронейекия съюз чрез 
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възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107. т. 1 от 
ЗОП. поради неизпълнение на условия, посочени в документацията и на основание чл. 107. т.2. 
буква ..а" от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката.

III. Относно оферта с вх. № 53-462-1/22.05.2017 г. 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 - за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2.

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация в офертата 
на „Ламбаджиев Стандарт“ ООД описани в Протокол №  1, заедно с допълнително 
представените документи с отговор с вх. № 5300-1037-1/30.01.2018 г. (описани в настоящия 
протокол), комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми 
документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от възложителя за Обособена позиция M l -  „Изработка и монт аж  на 
билборд и постоянни обяснителна табела, изработване на информационен банер и 
информационни стикери (лепенки)" и Обособена позиция M 2 -  „Организиране и 
провеж дане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на 
прессъобщения ”

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение за Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2, при следните 
мотиви:

Относно представения ЕЕДОП за Обособена позиция № 1:
По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55. 

ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3. т. 8 от ЗИФОДРЮ ПДРКТЛТДС и 
липсата на свързаност с друг участник по чл. 101. ал. 11 от ЗОП. чрез представяне на ЕЕДОП. 
подписан от всички лица по чл. 54. ал. 2 ЗОП - Бойко Ламбаджиев и Ирена Ламбаджиева - 
управители на дружеството.

Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.
По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
Участник „Ламбаджиев Стандарт“ ООД за последните 3 (три) години от датата на 

подаване на офертата е изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на 
поръчката - за обособена позиция № 1 се удостоверява ,, Най-малко успешно изпълнена услуга  
за: изработване и монт аж  на един билборд и една постоянни обяснителна табели и 
отпечатване ни информационен бинер и информационни стикери (лепенки) ”. като е представил 
изискуемата информация в Част IV. Раздел В. т. 16) от ЕЕДОП, където е посочил три договора 
за услуги с посочване на стойността, датите и получателя. Представил е и доказателства, 
заверени копия на 3 бр. удостоверения.

Точи документ е създаден в рамките па ироекг „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, който се 
осъществява с финансовата подкрепа па Оперативна програма ..Региони в растеж" 2014-2020 г„ съфннансирана от Европейския ст.кн чрез 
I Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи ог Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства пе може да се счита, че този документ отразява официалпото становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 
ОП РР 2014-2020 г.
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Участникът е посочил че разполага с Експерт ..Дизайн и предпечатна подготовка” или 
еквивалент, едно лице. което притежава минимално изискуемия опит от две години опит в 
областта на дизайна и предпечатната подготовка. За доказване участникът е попълнил 
информацията в Част IV. Раздел В. т. 6, буква „а“ от ЕЕДОП.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол № 1 
и в настоящия протокол, представени от участника с отговора по протокол № 2, комисията 
единодушно решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на 
критериите за подбор и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и 
проверка за съответствие с предварително обявените изисквания за Обособена позиция № 1. 
Решението комисията взе след като представените документи и информация лично се 
разгледаха от всеки един от комисията съобразно компетентността си.

Относно представения ЕЕДОП за Обособена позиция № 2:
По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3. т. 8 от ЗИФОДРЮ ПДРКТЛТДС и 
липсата на свързаност с друг участник по чл. 101. ал. 11 от ЗОП, чрез представяне на ЕЕДОП. 
подписан от всички лица по чл. 54. ал. 2 ЗОП - Бойко Ламбаджиев и Ирена Ламбаджиева - 
управители на дружеството.

Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.
По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
Участник „Ламбаджиев Стандарт“ ООД за последните 3 (три) години от датата на 

подаване на офертата е изпълнил дейност с предмет и обем. идентичен или сходен с този на 
поръчката - за обособена позиция № 2 се удостоверява „ Най-малко една успешно проведена 
пресконференция или най-малко една успешно проведена церемония по „Първа копка" или 
,,Официалпо от криване" или друго успешно проведено публично събитие или официална 
церемония и най-малко едно публикувано прессъобщ ение", като е представил изискуемата 
информация в Част IV. Раздел В. т. 16) от ЕЕДОП. където е посочил четири договора за услуги 
с посочване на стойността, датите и получателя. Представил е и доказателства, заверени копия 
на 4 бр.удостоверения.

Участникът е посочил че разполага с Експерт „Организатор събития" или еквивалент, 
едно лице. което притежава минимално изискуемия опит от две години опит в организиране и 
провеждане на публични прояви/събития/кампании/обществени мероприятия. За доказване 
участникът е попълнил информацията в Част IV. Раздел В. т. 6. буква „а” от ЕЕДОП.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол № 1 
и в настоящия протокол, представени от участника с отговора по протокол № 2, комисията 
единодушно решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на 
критериите за подбор и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и 
проверка за съответствие с предварително обявените изисквания за Обособена позиция № 2. 
Решението комисията взе след като представените документи и информация лично се 
разгледаха от всеки един от комисията съобразно компетентността си.
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IV. Относно оферта с вх. № 53-959-3/25.05.2017 г. на „Мега Комю никейш ьи“ ЕООД, 
с 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: 
office@ megacommunication.net, лице за контакти: Татяна Василева - за Обособена позиция 
№  1 и Обособена позиция № 2.

С протокола от 26.01.2018 г. комисията е констатирала, че участникът е представил 
всички изискуеми документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, за Обособена позиция №  1 -  „Изработка и 
монт аж  на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен  
банер и информационни стикери (лепенки)" и Обособена позиция №  2 - „Организиране и 
провеж дане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на 
прессъобщения  ”.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение за Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2, при мотиви 
отразени в протокол от 26.01.2018 г.:

V. Относно оферта с вх. № 5300-6957-1/25.05.2017 г. 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: Димитринка Христова - за Обособена позиция № 2.

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация в офертата 
на „Ес Пи Консулт БГ”ООД описани в Протокол № 1, заедно с допълнително представените 
документи с отговор с вх. №  5300-6967-1/30.01.2018 г. (описани в настоящия протокол), 
комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми документи и 
е налице съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя за Обособена позиция №  2 - „Организиране и провеж дане на 
публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщ ения”.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение за Обособена позиция 2, при следните мотиви:

По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 

ал. 1. т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3. т. 8 от ЗИФОДРЮ ПДРКТЛТДС и 
липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП. чрез представяне на ЕЕДОП, 
подписан от всички лица по чл. 54. ал. 2 ЗОП - Димитринка Христова - управител и Илияна 
Игнатова -  съдружник в дружеството.

Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.
По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
Участник „Ес Пи Консулт БГ”ООД за последните 3 (три) години от датата на подаване 

на офертата е изпълнил дейност с предмет и обем. идентичен или сходен с този на поръчката -

   11
Точи документ е създаден в рамките на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново", които се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г„ съфпнанеирана от Европейския съюз чрез 
НвропеПскня 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 официалпото становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 
ОПРР 2014-2020 г.

mailto:office@megacommunication.net
mailto:sp_consult@abv.bg


X

ОБЩ ИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Pi • 1,; ; : ; т г

за обособена позиция №  2 се удостоверява Най-малко една успешно проведена 
пресконференция или най-малко една успешно проведена церемония по ,,Първа копка" или 
, ,Официално от криване" или друго успешно проведено публично събитие или официални 
церемония и ний-милко едно публикувано прессъобпцение ”, като е представил изискуемата 
информация в Част IV, Раздел В. т. 16) от ЕЕДОП. където е посочил четири договора за услуги 
с посочване на стойността, датите и получателя. Представил е и доказателства, заверени копия 
на 3 бр. референции и 1 бр. удостоверение.

Участникът е посочил че разполага с Експерт ..Организатор събития" или еквивалент, 
едно лице, което притежава минимално изискуемия опит от две години опит в организиране и 
провеждане на публични прояви/събития/кампании/обгцествени мероприятия. За доказване 
участникът е попълнил информацията в Част IV, Раздел В. т. 6, буква „а" от ЕЕДОП.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол № 1 
и в настоящия протокол, представени от участника с отговора по протокол № 2, комисията 
единодушно решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на 
критериите за подбор и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и 
проверка за съответствие с предварително обявените изисквания за Обособена позиция № 2. 
Решението комисията взе след като представените документи и информация лично се 
разгледаха от всеки един от комисията съобразно компетентността си.

VI. Относно оферта с вх. № 53-1114-1/25.05.2017 г. 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 - за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2.

В определения срок участникът „Бояна-Текс“ ООД, не е отстранил констатираните в 
протокол №  2 от работата на комисията пропуски. Еореизложените обстоятелства мотивира 
комисията единодушно да реши да предложи участника за отстраняване от последващо участие 
в процедурата при мотиви, както следва:

В протокол №  2 от дата 26.01.2018 г. комисията е констатирала:
Относно представения ЕЕДОП за Обособена позиция № 1:
1. Относно представения от участника ЕЕДОП. комисията констатира, че участникът не 

е декларирал липсата или наличието на вписване в списъка на специализираните предприятия. 
Информацията следва да се посочи в Раздел II, Буква „А" на ЕЕДОП.

Участникът не е представил отговор и не е отстранил констатираното 
несъответствие с предварително обявените изисквания на документацията за възлагане 
на обществената поръчка.

2. Съгласно изискванията на документацията - стр. 40: „В част III, буква „Е" от ЕЕДОП 
(дясна част), участникът следва да впише текста: „По отношение на Икономическия оператор 
налице ли са обстоятелствата по чл. 3. т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици" и да даде своя отговор, като 
маркира съответно ДА или НЕ"
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Комисията констатира, че участникът не е вписал текста в ЕЕДОП, съгласно 
указанията по-горе.

Съгласно документацията за възлагане на обществената поръчка (стр.40), „В ЕЕДОП в 
част III. Раздел Е от ЕЕДОП. участника, както и съдружник в обединение, подизпълнител, трето 
лице (ако има такива) посочва: че за представлявания от него: участник, съдружник в 
обединение, подизпълнител, трето лице (посочва се вярното) не са налице условия, 
възпрепятстващи участието му в процедури за възлагане на обществени поръчки, 
съгласно ЗАКОН за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици.”

Участника не е възпроизвел в ЕЕДОП. както е изискано от условията на документацията 
текста: че спрямо него „не са налице условия, възпрепятстващи участието му в процедури за 
възлагане на обществени поръчки, съгласно ЗАКОН за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици".

Текста, изискан за деклариране на липсата на обстоятелства, съгласно изложеното 
по-горе не е посочен в поле Отговор на част III, Раздел Г от ЕЕДОП.

Участникът не е представил отговор и не е отстранил констатираното 
несъответствие с предварително обявените изисквания на документацията за възлагане 
на обществената поръчка.

3. В представения ЕЕДОП за участника е посочен като експерт „Дизайн и предпечатна 
подготовка" - Бояна Петкова. Комисията констатира, че при представяне на информацията за 
лицето, участникът не е изпълнил указанието от документацията за участие, както следва: „ При 
подаване на офертата участникът следва да предостави информация за лицата в Част IV, 
Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП, посочвайки имената им, професионалния опит съгласно 
изискванията на възлож ителя с посочване на броя години, месторабота, период, 
длъж ност и функции, така че да се удостовери съответствие с минимално поставените 
изисквания. "

Участникът не е представил информация за Бояна Петкова съгласно указанията по-горе, 
като не се удостоверява съответствие с поставеното минимално изискване за разполагане: „За 
Обособена позиция №  1 - Експерт „Дизайн и предпечатна подготовка" или еквивалент, 
притежаващ минимум 2 години опит в областта на дизайна и предпечатната подготовка."

Участникът не е представил отговор и не е отстранил констатираното 
несъответствие с предварително обявените изисквания на документацията за възлагане 
на обществената поръчка.

4. Комисията установи, че ЕЕДОП не е подписан от всички задължени лица по смисъла 
на чл. 54, ал. 2 от ЗОП и съгласно данните от търговския регистър не е подписан от Бояна 
Петкова, която се явява лице по т. 1 от чл. 40 на ППЗОП и следва да подаде ЕЕДОП. като 
декларира обстоятелствата относно личното състояние изискани в ЗОП.

Участникът не е представил отговор и не е отстранил констатираното 
несъответствие с предварително обявените изисквания на документацията за възлагане
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на обществената поръчка.

Относно представения ЕЕДОП за Обособена позиция № 2:
Е Съгласно изискванията на документацията - стр. 40: ..В част III. буква „Е“ от ЕЕДОП 

(дясна част), участникът следва да впише текста: ..По отношение на Икономическия оператор 
налице ли са обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици" и да даде своя отговор, като 
маркира съответно ДА или НЕ;"

Комисията констатира, че участникът не е вписал текста в ЕЕДОП, съгласно 
указанията по-горе.

Съгласно документацията за възлагане на обществената поръчка (стр.40), „В ЕЕДОП в 
част III, Раздел Е от ЕЕДОП, участника, както и съдружник в обединение, подизпълнител, трето 
лице (ако има такива) посочва: че за представлявания от него: участник, съдружник в 
обединение, подизпълнител, трето лице (посочва се вярното) не са налице условия, 
възпрепятстващи участието му в процедури за възлагане на обществени поръчки, 
съгласно ЗАКОН за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици.”

Участника не е възпроизвел в ЕЕДОП, както е изискано от условията на документацията 
текста: че спрямо него „не са налице условия, възпрепятстващи участието му в процедури за 
възлагане на обществени поръчки, съгласно ЗАКОН за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици“.

Текста, изискан за деклариране на липсата на обстоятелства, съгласно изложеното 
по-горе не е посочен в поле Отговор на част III, Раздел Г от ЕЕДОП.

Участникът не е представил отговор и не е отстранил констатираното 
несъответствие с предварително обявените изисквания на документацията за възлагане 
на обществената поръчка.

2. Съгласно предварително обявените условия в документацията за обществената 
поръчка участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на 
подаване на офертата, успешно поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с 
предмета на обособената позиция, за която участва. „За Обособена позиция №  2 - Най-малко 
една успешно проведена пресконференция или най-малко една успешно проведена церемония по 
„Първа копка” или „ Официално откриване" или друго успешно проведено публично събитие 
или официални церемония и най-малко едно публикувано прессъобщ ение".

Участникът посочва изпълнена услуга „Организиране на събитие „първа копка" във 
връзка с ОП „Корекция на речното корито на р. Краневска, включително прилежаща структура 
мостови съоръжения и пасарелки"" на дата 25.08.2016 г. с получател ЗЕВ ЕРУП ЕООД.

От така представената информация за посочената по-горе услуга не се установява 
съответствие с изискването за „най-малко едно публикувано прессъобщение".

Участникът не е представил отговор и не е отстранил констатираното
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несъответствие с предварително обявените изисквания на документацията за възлагане 
на обществената поръчка.

3. В представения ЕЕДОП за участника е посочен като експерт ..Организатор събития" -  
Стоян Анов. Комисията констатира, че при представяне на информацията за лицето, 
участникът не е изпълнил указанието от документацията за участие, както следва: „При 
подаване на офертата участникът следва да предостави информация за лицата в Част IV, 
Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП, посочвайки имената им, професионалния опит съгласно 
изискванията на възлож ителя с посочване на броя години, месторабота, период, 
длъж ност и функции, така че да се удостовери съответствие с минимално поставените 
изисквания. "

Участникът не е представил информация за Стоян Анов съгласно указанията по-горе, 
като не се удостоверява съответствие с поставеното минимално изискване за разполагане: „За 
Обособена позиция № 2 - Експерт „Организатор събития" или еквивалент, притежаващ 
минимум 2 години опит в организиране и провеждане на публични прояви/събития/ 
кампании/обществени мероприятия."

Участникът не е представил отговор и не е отстранил констатираното
несъответствие с предварително обявените изисквания на документацията за възлагане 
на обществената поръчка.

4. Комисията установи, че ЕЕДОП не е подписан от всички задължени лица по смисъла 
на чл. 54. ал. 2 от ЗОП и съгласно данните от търговския регистър не е подписан от Бояна
Петкова, която се явява лице по т. 1 от чл. 40 на ППЗОП и следва да подаде ЕЕДОП, като
декларира обстоятелствата относно личното състояние изискани в ЗОП.

Участникът не е представил отговор и не е отстранил констатираното
несъответствие с предварително обявените изисквания на документацията за възлагане 
на обществената поръчка.

На основание констатациите от настоящия протокол, комисията единодушно решава да 
предложи участника за отстраняване от последващо участие в процедурата за Обособена 
позиция № 1 и Обособена позиция № 2.

Съгласно чл. 39. ал. 1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са длъжни 
да спазват изискванията на възложителите". Съгласно чл. 39. ал.1 от ППЗОП „При подготовка 
на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителите".

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение № РД 24-37 от 
дата 19.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, с което решение са одобрени 
обявлението и документацията за възлагане на обществена поръчка. Решението е влязло в 
законна сила и утвърдените с него условия в обявлението и документацията за възлагане на 
обществена поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 
провеждането й. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с 
изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 56, 
ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за съответствие с 
предварително обявените условия", а съгласно чл. 57. ал.1 от ППЗОП „Ценовото предложение
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на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря". 
Цитираните правни норми не предоставят възможност на комисията, в оперативна 
самостоятелност, да извърши преценка при констатирано нарушение на изискванията на 
възложителя дали да отстрани участникът, който го е извършил, а я задължават да го предложи 
за отстраняване.

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 
възложителя отстраняване на участника от последващо участие за Обособена позиция № 1 и 
Обособена позиция № 2 на основание чл. 107. т.1 от ЗОП. поради неизпълнение на условия, 
посочени в документацията и на основание чл. 107. т.2, буква ..а" от ЗОП. поради представяне 
на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

VII. Относно оферта с вх. № 31-206-1/25.05.2017 г. на „Издателска къща А Б“ 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 - за Обособена позиция № 2.

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация в офертата 
на „Издателска къща А Б“ ЕООД описани в Протокол № 1, заедно с допълнително 
представените документи с отговор с вх. № 5300-11923-1/02.02.2018 г. (описани в настоящия 
протокол), комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми 
документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от възложителя за Обособена позиция №  2 - „Организиране и провеж дане 
на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на 
прессъобщения ”.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение за Обособена позиция 2, при следните мотиви:

По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55. 

ал. 1. т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3. т. 8 от ЗИФОДРЮ ПДРКТЛТДС и 
липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чрез представяне на ЕЕДОП, 
подписан от всички лица по чл. 54. ал. 2 ЗОП - Анелия Минкова - управител и едноличен 
собственик на дружеството.

Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.
По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
Участник „Издателска къща АБ“ ЕООД за последните 3 (три) години от датата на 

подаване на офертата е изпълнил дейност с предмет и обем. идентичен или сходен с този на 
поръчката - за обособена позиция № 2 се удостоверява Най-малко една успешно проведена 
пресконференция или най-малко една успешно проведена церемония по „Първа копка" или 
„Официално от криване" или друго успешно проведено публично събитие или официални 
церемония и най-малко едно публикувано прессъобщ ение" . като е представил изискуемата 
информация в Част IV. Раздел В. т. 16) от ЕЕДОП. където е посочил три договора за услуги с
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посочване на стойността. датите и получателя. Представил е и доказателство, заверени копия на 
3 бр. удостоверения.

Участникът е посочил че разполага с Експерт „Организатор събития" или еквивалент, 
едно лице. което притежава минимално изискуемия опит от две години опит в организиране и 
провеждане на публични прояви/събития/кампании/обществени мероприятия. За доказване 
участникът е попълнил информацията в Част IV. Раздел В. т. 6. буква ..а" от ЕЕДОП.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол № 1 
и в настоящия протокол, представени от участника с отговора по протокол № 2, комисията 
единодушно решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на 
критериите за подбор и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и 
проверка за съответствие с предварително обявените изисквания за Обособена позиция № 2. 
Решението комисията взе след като представените документи и информация лично се 
разгледаха от всеки един от комисията съобразно компетентността си.

VIII. Относно оферта с вх. № 5300-20526-5/25.05.2017 г. на „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ 
ЕООД, с ЕИК 201557566, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Маслиново 
клонче” № 2, тел.: 02/423 48 59; факс: 02/427 77 13, e-mail: office@ dmibg.com, лице за 
контакти: Иван Димитров - за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2.

С протокола от 26.01.2018 г. комисията констатира, че участникът е представил всички 
изискуеми документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, за Обособена позиция №  1 -  „Изработка и 
монт аж  на билборд и постоянни обяснителна тибели, изработване на информационен  
банер и информиционни стикери (лепенки)" и Обособени позиция №  2 - „Организиране и 
провеж дане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на 
прессъобщения

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение за Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2, при мотиви 
отразени в протокол от 26.01.2018 г.:

IX. Относно оферта с вх. № 5300-21638-5/25.05.2017 г. 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 - за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2.

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация в офертата 
на „Инфо Трейнинг“ ООД описани в Протокол № 1, заедно с допълнително представените 
документи с отговор с вх. № 53-390-1 от 01.02.2018 г. (описани в настоящия протокол), 
комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми документи и 
е налице съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя 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 провеж дане на публични
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събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения",
Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 

техническото му предложение за Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2, при следните 
мотиви:

Относно представения ЕЕДОП за Обособена позиция № 1:
По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 

ал. 1. т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮ ПДРКТЛТДС и 
липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП. чрез представяне на ЕЕДОП, 
подписан от всички лица по чл. 54. ал. 2 ЗОП - Десислава Венкова и Георги Алексиев - 
управители на дружеството.

Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.
По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
Участник „Инфо Трейнинг“ ООД за последните 3 (три) години от датата на подаване 

на офертата е изпълнил дейност с предмет и обем. идентичен или сходен с този на поръчката - 
за обособена позиция №  1 се удостоверява „ Най-малко успешно изпълнена услуга за: 
изработване и монтаж  на един билборд и една постоянни обяснителна табела и отпечатване 
на информационен бипер и информационни стикери (лепенки)". като е представил изискуемата 
информация в Част IV, Раздел В. т. 16) от ЕЕДОП, където е посочил два договора за услуги с 
посочване на стойността, датите и получателя.

Участникът е посочил че разполага с Експерт ..Дизайн и предпечатна подготовка" или 
еквивалент, едно лице, което притежава минимално изискуемия опит от две години опит в 
областта на дизайна и предпечатната подготовка. За доказване участникът е попълнил 
информацията в Част IV. Раздел В. т. 6, буква ..а" от ЕЕДОП.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол № 1 
и в настоящия протокол, представени от участника с отговора по протокол №  2, комисията 
единодушно решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на 
критериите за подбор и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и 
проверка за съответствие с предварително обявените изисквания за Обособена позиция № 1. 
Решението комисията взе след като представените документи и информация лично се 
разгледаха от всеки един от комисията съобразно компетентността си.

Относно представения ЕЕДОП за Обособена позиция № 2:
По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮ ПДРКТЛТДС и 
липсата на свързаност с друг участник по чл. 101. ал. 11 от ЗОП. чрез представяне на ЕЕДОП, 
подписан от всички лица по чл. 54. ал. 2 ЗОП - Десислава Венкова и Георги Алексиев - 
управители на дружеството.

Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма

Този 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 I . .  съфннансирана ог 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 тозп документ отразява офнциалното становище па Европейския съюз и Управляващия орган на 
ОП РР 2014-2020 г.
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намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.
По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
Участник „Инфо Трейнинг“ О О Д за последните 3 (три) години от датата на подаване 

на офертата е изпълнил дейност с предмет и обем. идентичен или сходен с този на поръчката - 
за обособена позиция № 2 се удостоверява „ Най-малко една успешно проведена  
пресконференция или най-малко една успешно проведена церемония по „Първа копка" или 
, ,Официално от криване" или друго успешно проведено публично събитие или официални 
церемония и най-малко едно публикувано прессъобщение”, като е представил изискуемата 
информация в Част IV, Раздел В. т. 16) от ЕЕДОП. където е посочил два договора за услуги с 
посочване на стойността, датите и получателя.

Участникът е посочил че разполага с Експерт „Организатор събития" или еквивалент, 
едно лице. което притежава минимално изискуемия опит от две години опит в организиране и 
провеждане на публични прояви/събития/кампании/обгцествени мероприятия. За доказване 
участникът е попълнил информацията в Част IV. Раздел В. т. 6, буква ..а" от ЕЕДОП.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол №  1 
и в настоящия протокол, представени от участника с отговора по протокол № 2, комисията 
единодушно решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на 
критериите за подбор и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и 
проверка за съответствие с предварително обявените изисквания за Обособена позиция № 2. 
Решението комисията взе след като представените документи и информация лично се 
разгледаха от всеки един от комисията съобразно компетентността си.

X. Относно оферта с вх. № 31-144-1/25.05.2017 г. 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 - за Обособена позиция № 2.

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация в офертата 
на „Издателска къща Борба” АД описани в Протокол №  1, заедно с допълнително 
представените документи с отговор с вх. № 5300-3058-1 от 02.02.2018 г. (описани в настоящия 
протокол), комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми 
документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от възложителя за Обособена позиция №  2 - „Организиране и провеж дане 
на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на 
прессъобщения

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение за Обособена позиция 2, при следните мотиви:

По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП. липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮ ПДРКТЛТДС и 
липсата на свързаност с друг участник по чл. 101. ал. 11 от ЗОП. чрез представяне на ЕЕДОП. 
подписан от всички лица по чл. 54. ал. 2 ЗОП - Николай Томов и Александър Георгиев -  
изпълнителни директори. Васил Томов. Жана Канелова и Виолета Димитрова -  членове на
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съвета на директорите.
Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.
По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
Участник „Издателска къща Борба” АД за последните 3 (три) години от датата на 

подаване на офертата е изпълнил дейност с предмет и обем. идентичен или сходен с този на 
поръчката - за обособена позиция № 2 се удостоверява „Най-малко една успеш но проведена 
пресконференция или най-малко една успешно проведена церемония по „Първа копка" или 
„Официално от криване" или друго успешно проведено публично събитие или официални 
церемония и най-малко едно публикувано прессъобщение", като е представил изискуемата 
информация в Част IV. Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП, където е посочил шест услуги с посочване 
на стойността, датите и получателите. Представил е и доказателства, заверени копия на 2 бр. 
удостоверения и фактури - 6 бр.

Участникът е посочил че разполага с Експерт ,.Организатор събития" или еквивалент, 
едно лице. което притежава минимално изискуемия опит от две години опит в организиране и 
провеждане на публични прояви/събития/кампании/обществени мероприятия. За доказване 
участникът е попълнил информацията в Част IV, Раздел В. т. 6, буква ..а" от ЕЕДОП.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол № 1 
и в настоящия протокол, представени от участника с отговора по протокол № 2, комисията 
единодушно решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на 
критериите за подбор и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и 
проверка за съответствие с предварително обявените изисквания за Обособена позиция № 2. 
Решението комисията взе след като представените документи и информация лично се 
разгледаха от всеки един от комисията съобразно компетентността си.

XI. Относно оферта с вх. № 5300-454-2/25.05.2017 г. на „Д-М едия“ 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 - за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2.

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация в офертата 
на „Д-Медия“ ООД описани в Протокол № 1, заедно с допълнително представените документи 
с отговор с вх. № 5300-7519-1 от 01.02.2018 г. (описани в настоящия протокол), комисията се 
обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми документи и е налице 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя 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 прессъобщ ения”.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение за Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2, при следните 
мотиви:

Тозн докумеш е създаден в рамките на проект ..Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново", който ее 
осъществява с финансовата подкрепа па Оперативна програма ..Региони в растеж" 2014-2020 г.. съфннансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се поен от Община Велико Търново и прн 
никакви обстоятелства не може да се счита, че тозн доку мент отразява официалпото становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 
ОПРР 2014-2020 г.
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Относно представения ЕЕДОП за Обособена позиция № 1:
По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55. 

ал. 1. т. 1 от ЗОП. липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮ ПДРКТЛТДС и 
липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чрез представяне на ЕЕДОП. 
подписан от всички лица по чл. 54, ал. 2 ЗОП - от Станислав Стоянов -  управител и съдружник 
и Ивайло Стоянов -  съдружник в дружеството.

Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.
По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
Участник „Д-М едия“ ООД за последните 3 (три) години от датата на подаване на 

офертата е изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката - за 
обособена позиция №  1 се удостоверява ,, Най-малко успешно изпълнена услуга за: изработване 
и монтаж  на един билборд и една постоянни обяснителни табела и отпечатване на 
информационен банер и информационни стикери (лепенки) ”, като е представил изискуемата 
информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП, където е посочил пет договора за услуги с 
посочване на стойностите, датите и получателите. Представени са доказателства, заверени 
копия на 5 бр. удостоверения.

Участникът е посочил че разполага с Експерт „Дизайн и предпечатна подготовка" или 
еквивалент, едно лице, което притежава минимално изискуемия опит от две години опит в 
областта на дизайна и предпечатната подготовка. За доказване участникът е попълнил 
информацията в Част IV. Раздел В. т. 6. буква ..а" от ЕЕДОП.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол № 1 
и в настоящия протокол, представени от участника с отговора по протокол № 2, комисията 
единодушно решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на 
критериите за подбор и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и 
проверка за съответствие с предварително обявените изисквания за Обособена позиция № 1. 
Решението комисията взе след като представените документи и информация лично се 
разгледаха от всеки един от комисията съобразно компетентността си.

Относно представения ЕЕДОП за Обособена позиция № 2:
По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 

ал. 1. т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮ ПДРКТЛТДС и 
липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чрез представяне на ЕЕДОП. 
подписан от всички лица по чл. 54, ал. 2 ЗОП - от Станислав Стоянов -  управител и съдружник 
и Ивайло Стоянов -  съдружник в дружеството.

Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.
По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
Участник „Д-М едия“ ООД за последните 3 (три) години от датата на подаване на
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офертата е изпълнил дейност с предмет и обем. идентичен или сходен с този на поръчката - за 
обособена позиция №  2 се удостоверява „ Най-малко една успешно проведели пресконференция 
или най-малко една успеш но проведени церемония по „Първи копки" или ,,Официално 
откриване" или друго успеш но проведено публично събитие или официилни церемония и ний- 
милко едно публикувано прессъобщение ", като е представил изискуемата информация в Част IV. 
Раздел В. т. 16) от ЕЕДОП, където е посочил четири договора за услуги с посочване на 
стойностите, датите и получателите. Представени са доказателства, заверени копия на 3 бр. 
удостоверения.

Участникът е посочил че разполага с Експерт ..Организатор събития" или еквивалент, 
едно лице. което притежава минимално изискуемия опит от две години опит в организиране и 
провеждане на публични прояви/събития/кампании/обществени мероприятия. За доказване 
участникът е попълнил информацията в Част IV. Раздел В. т. 6, буква ..а“ от ЕЕДОП.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол № 1 
и в настоящия протокол, представени от участника с отговора по протокол № 2, комисията 
единодушно решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на 
критериите за подбор и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и 
проверка за съответствие с предварително обявените изисквания за Обособена позиция № 2. 
Решението комисията взе след като представените документи и информация лично се 
разгледаха от всеки един от комисията съобразно компетентността си.
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Преди да пристъпи към разглеждане на техническите предложения, комисията състави 
списък на допуснатите и отстранените до този етап на процедурата участници.

Списък на участниците, допуснати до етап на разглеждане на техническо 
предложение:

За Обособена позиция № 1 -  „Изработка и монтаж на билборд и постоянна 
обяснителна табела, изработване на информационен банер и информационни стикери 
(лепенки)”:

1. „Ламбаджиев Стандарт" ООД с оферта с вх. № 53-462-1/22.05.2017 г.
2. „Мега Комюникейшън“ ЕООД с оферта с вх. № 53-959-3/25.05.2017 г.
3. „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД с оферта с вх. № 5300-20526-5/25.05.2017 г.
4. „Инфо Трейнинг” ООД с оферта с вх. № 5300-21638-5/25.05.2017 г.
5. „Д-М едия" ООД с оферта с вх. №  5300-454-2/25.05.2017 г.
За Обособена позиция № 2 - „Организиране и провеждане на публични събития, 

официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения”.
1. „Триера комюникейшънс" ЕООД с оферта с вх. № 53-98-4/15.05.2017 г.
2. „Ламбаджиев Стандарт” ООД с оферта с вх. № 53-462-1/22.05.2017 г.
3. „Мега Комюникейшън" ЕООД с оферта с вх. № 53-959-3/25.05.2017 г.
4. „Ес Пи Консулт БГ"ООД с оферта с вх. № 5300-6957-1/25.05.2017 г.
5. „Издателска къща АБ" ЕООД с оферта с вх. № 31-206-1/25.05.2017 г.
6. „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД с оферта с вх. № 5300-20526-5/25.05.2017 г.
7. „Инфо Трейнинг” ООД с оферта с вх. № 5300-21638-5/25.05.2017 г.
8. „Издателска къща Борба” АД с оферта с вх. №  31-144-1/25.05.2017 г.
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9. „Д-М едия” ООД с оферта с вх. № 5300-454-2/25.05.2017 г.
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Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата:
За Обособена позиция № 1 -  „Изработка и монтаж на билборд и постоянна 

обяснителна табела, изработване на информационен банер и информационни стикери 
(лепенки)” :

1. „Аркон нет" ООД с оферта с вх. № 53-1093-1/17.05.2017 г. -  при мотиви отразени в 
настоящия протокол:

2. „Бояна-Текс" ООД с оферта с вх. №  53-1114-1/25.05.2017 г. -  при мотиви отразени в 
настоящия протокол:

3. „Мотифф 2012" ООД. с оферта с вх. № 53-1115-1/25.05.2017 г. -  при мотиви отразени 
в протокол №  2 от 26.01.2018 г.;

За Обособена позиция № 2 - „Организиране и провеждане на публични събития, 
официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщ ения”.

1. „Ваканция” ООД, с оферта с вх. № 5300-3669-1/23.05.2017 г. -  при мотиви отразени в 
протокол № 2 от 26.01.2018 г.;

2. „Бояна-Текс” ООД с оферта с вх. № 53-1114-1/25.05.2017 г. -  при мотиви отразени в 
настоящия протокол:

3. „М отифф 2012" ООД. с оферта с вх. № 53-1115-1/25.05.2017 г. -  при мотиви отразени 
в протокол № 2 от 26.01.2018 г.:

4. „М еждународна търговска и бартерна къща" ЕООД. с оферта с вх. №  53-1015- 
2/25.05.2017 г. — при мотиви отразени в протокол № 2 от 26.01.2018 г.:

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения от офертите на 
допуснатите участници по реда на постъпване на офертите.

Констатации относно съответствието на техническите предложения с 
предварително обявените условия.

I. Относно оферта с вх. № 53-98-4/15.05.2017 г. 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 - за Обособена позиция № 2.

Техническото предложение на участника е изготвено по образец № 3.2 представен към 
документацията за обществената поръчка. Подписано и подпечатано е от Нели Апостолова - 
управител на „Триера комюникейшънс" ЕООД. стр. 28-38 в офертата.

Участникът е представил описание на всяка от дейностите за обособена позиция № 2:
• Организиране и провеждане на начална и финална пресконференция по проекта -  

2бр./30 участници:
• Организиране и провеждане на церемония по започване на строителството -  „Първа 

копка" -  3 бр./ЗО участници:
• Организиране и провеждане на церемония „Официално откриване" -  3 бр./ЗО 

участници:
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• Изготвяне и публикуване на прессъобщения -  6 бр.
В техническото си предложение е представил информация относно това как смята да 

изпълни задачата. Представена е информация за ..Организация и начин на изпълнение на 
дейностите", ..Фази на изпълнение". ..Иницииране, планиране и мониторинг" на отделните 
дейности, ..Координация/комуникация с възложителя". Посочено е лице за комуникация и 
приемане на задачите/дейностите с възложителя с необходимите данни.

Техническото предложение отговаря на изискуемото съдържание и на 
предварително обявените условия на процедурата за възлагане на обществена поръчка. 
Така изложената информация е в съответствие с обхвата и техническите параметри на всяка от 
дейностите, съгласно документацията за възлагане на обществена поръчка. С оглед на 
гореизложеното комисията реши да допусне участника до етапа на оценка на Ценовото 
предложение за обособена позиция № 2.

II. Относно оферта с вх. № 53-462-1/22.05.2017 г. 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 - за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2.

За обособена позиция № 1:
Техническото предложение на участника е изготвено по образец № 3.1 представен към 

документацията за обществената поръчка. Подписано и подпечатано е от Бойко Ламбаджиев - 
управител на „Ламбаджиев Стандарт" ООД, стр. 50-56 в офертата.

Участникът е представил описание на всяка от дейностите за обособена позиция № 1:
• Изработка и монтаж на билборд (двустранен) -  2 бр.
• Изработка и монтаж на постоянна обяснителна табела -  6 бр.
• Изработване на информационен банер (с калъф и стойка) -  1 бр.
• Изработване на информационни стикери (лепенки) -  5800 бр.
В техническото си предложение е представил информация относно това как смята да 

изпълни задачата. Представеното отговаря напълно на техническата спецификация и от него 
личат добри практики за постигане на желаните резултати. Посочено е лице за комуникация и 
приемане на задачите/дейностите с възложителя с необходимите данни.

Техническото предложение отговаря на изискуемото съдържание и на 
предварително обявените условия на процедурата за възлагане на обществена поръчка. 
Така изложената информация е в съответствие с обхвата и техническите параметри на всяка от 
дейностите, съгласно документацията за възлагане на обществена поръчка. С оглед на 
гореизложеното комисията реши да допусне участника до етапа на оценка на Ценовото 
предложение за обособена позиция № 1.

За обособена позиция № 2:
Техническото предложение на участника е изготвено по образец № 3.2 представен към 

документацията за обществената поръчка. Подписано и подпечатано е от Бойко Ламбаджиев - 
управител на „Ламбаджиев Стандарт" ООД. стр. 55-62 в офертата.

Участникът е представил описание на всяка от дейностите за обособена позиция № 2:
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• Организиране и провеждане на начална и финална пресконференция по проекта -  
2бр./30 участници;

• Организиране и провеждане на церемония по започване на строителството -  ..Първа 
копка" -  3 бр./ЗО участници:

• Организиране и провеждане на церемония ..Официално откриване" -  3 бр./ЗО 
участници:

• Изготвяне и публикуване на прессъобщения -  6 бр.
В техническото си предложение е представил информация относно това как смята да 

изпълни задачата. Представеното отговаря напълно на техническата спецификация и от него 
личат добри практики за постигане на желаните резултати. Посочено е лице за комуникация и 
приемане на задачите/дейностите с възложителя с необходимите данни.

Техническото предложение отговаря на изискуемото съдържание и на 
предварително обявените условия на процедурата за възлагане на обществена поръчка. 
Така изложената информация е в съответствие с обхвата и техническите параметри на всяка от 
дейностите, съгласно документацията за възлагане на обществена поръчка. С оглед на 
гореизложеното комисията реши да допусне участника до етапа на оценка на Ценовото 
предложение за обособена позиция № 2.

III. Относно оферта с вх. № 53-959-3/25.05.2017 г. на „Мега Комюникейшън“ ЕООД, 
с ЕИК 115914198, със седалищ е 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: 
office@ megacommunication.net, лице за контакти: Татяна Василева - за Обособена позиция 
№  1 и Обособена позиция № 2.

За обособена позиция № 1:
Техническото предложение на участника е изготвено по образец № 3.1 представен към 

документацията за обществената поръчка. Подписано и подпечатано е от Татяна Василева - 
управител на ..Мега Комюникейшън" ЕООД. стр. 50-56 в офертата.

Участникът е представил описание на всяка от дейностите за обособена позиция № 1:
• Изработка и монтаж на билборд (двустранен) -  2 бр.
• Изработка и монтаж на постоянна обяснителна табела -  6 бр.
• Изработване на информационен банер (с калъф и стойка) -  1 бр.
• Изработване на информационни стикери (лепенки) -  5800 бр.
В техническото си предложение е представил информация относно това как смята да 

изпълни задачата. Представеното отговаря напълно на техническата спецификация. Посочено е 
лице за комуникация и приемане на задачите/дейностите с възложителя с необходимите данни.

Техническото предложение отговаря на изискуемото съдържание и на 
предварително обявените условия на процедурата за възлагане на обществена поръчка. 
Така изложената информация е в съответствие с обхвата и техническите параметри на всяка от 
дейностите, съгласно документацията за възлагане на обществена поръчка. С оглед на 
гореизложеното комисията реши да допусне участника до етапа на оценка на Ценовото 
предложение за обособена позиция № 1.
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За обособена позиция № 2:
Техническото предложение на участника е изготвено по образец № 3.2 представен към 

документацията за обществената поръчка. Подписано и подпечатано е от Татяна Василева - 
управител на ..Мега Комюникейшън" ЕООД, стр. 38-43 в офертата.

Участникът е представил описание на всяка от дейностите за обособена позиция № 2:
• Организиране и провеждане на начална и финална пресконференция по проекта -  

2бр./30 участници;
• Организиране и провеждане на церемония по започване на строителството -  „Първа 

копка“ -  3 бр./ЗО участници;
• Организиране и провеждане на церемония „Официално откриване“ -  3 бр./ЗО 

участници;
• Изготвяне и публикуване на прессъобщения -  6 бр.
В техническото си предложение е представил информация относно това как смята да 

изпълни задачата. Представеното отговаря напълно на техническата спецификация. Посочено е 
лице за комуникация и приемане на задачите/дейностите с възложителя с необходимите данни.

Техническото предложение отговаря на изискуемото съдържание и на 
предварително обявените условия на процедурата за възлагане на обществена поръчка. 
Така изложената информация е в съответствие с обхвата и техническите параметри на всяка от 
дейностите, съгласно документацията за възлагане на обществена поръчка. С оглед на 
гореизложеното комисията реши да допусне участника до етапа на оценка на Ценовото 
предложение за обособена позиция № 2.

IV. Относно оферта с вх. № 5300-6957-1/25.05.2017 г. на „Ес Пи Консулт БГ”ООД, с 
ЕИК 200571378, със седалище и адрес на управление: гр. Ш умен, ул. „Васил Левски” № 
29, вх. „Г”, тел.: 054/801 791; факс: 054/801 791, e-mail: sp_consult@ abv.bg, лице за 
контакти: Димитринка Христова - за Обособена позиция № 2.

Техническото предложение на участника е изготвено по образец № 3.2 представен към 
документацията за обществената поръчка. Подписано и подпечатано е от Димитринка Христова 
- управител на ..Ес Пи Консулт БГ“ ООД. стр. 43-56 в офертата.

Участникът е представил описание на всяка от дейностите за обособена позиция № 2;
• Организиране и провеждане на начална и финална пресконференция по проекта -  

2бр./30 участници;
• Организиране и провеждане на церемония по започване на строителството -  „Първа 

копка“ -  3 бр./ЗО участници;
• Организиране и провеждане на церемония ..Официално откриване" -  3 бр./ЗО 

участници;
• Изготвяне и публикуване на прессъобщения -  6 бр.
В техническото си предложение е представил информация относно това как смята да 

изпълни задачата. Представеното отговаря напълно на техническата спецификация и от него 
личат добри практики за постигане на желаните резултати. Участникът е представил задачите 
на екипа при извършване на съответната дейност. Посочено е лице за комуникация и приемане 
на задачите/дейностите с възложителя с необходимите данни.
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Техническото предложение отговаря на изискуемото съдържание и на 
предварително обявените условия на процедурата за възлагане на обществена поръчка.
Така изложената информация е в съответствие с обхвата и техническите параметри на всяка от 
дейностите, съгласно документацията за възлагане на обществена поръчка. С оглед на 
гореизложеното комисията реши да допусне участника до етапа на оценка на Ценовото 
предложение за обособена позиция № 2.

V. Относно оф ерта с вх. № 31-206-1/25.05.2017 г. на „И здателска къ щ а А Б “ ЕО О Д , с 
Е И К  833034039, със седалищ е и адрес на управлени е: гр. С тара Загора, ул. „О тец П аиси й” 
№  58, ет. 3, ай. 7, тел.: 042/259 151; 0896 776 865; ф акс: 042/621 101, e-m ail: ik- 
ab@ outIook.com , лице за кон такти : А нелия М инкова - за Обособена позиция № 2.

Техническото предложение на участника е изготвено по образец № 3.2 представен към 
документацията за обществената поръчка. Подписано и подпечатано е от Анелия Минкова - 
управител на „Издателска къща АБ" ЕООД. стр. 40-46 в офертата.

Участникът е представил описание на всяка от дейностите за обособена позиция № 2:
• Организиране и провеждане на начална и финална пресконференция по проекта -  

2бр./30 участници;
• Организиране и провеждане на церемония по започване на строителството -  „Първа 

копка" -  3 бр./ЗО участници;
• Организиране и провеждане на церемония ..Официално откриване" -  3 бр./ЗО 

участници;
• Изготвяне и публикуване на прессъобщения -  6 бр.
В техническото си предложение е представил информация относно това как смята да 

изпълни задачата. Представеното отговаря напълно на техническата спецификация и от него 
личат добри практики за постигане на желаните резултати. Участникът е представил задачите 
на екипа при извършване на съответната дейност. Посочено е лице за комуникация и приемане 
на задачите/дейностите с възложителя с необходимите данни.

Техническото предлож ение отговаря  на изискуемото съдърж ание и на 
предварително обявените условия на процедурата за възлагане на общ ествена п оръчка. 
Така изложената информация е в съответствие с обхвата и техническите параметри на всяка от 
дейностите, съгласно документацията за възлагане на обществена поръчка. С оглед на 
гореизложеното комисията реши да допусне участника до етапа на оценка на Ценовото 
предложение за обособена позиция № 2.

VI. Относно оферта с вх. № 5300-20526-5/25.05.2017 г. на „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ 
ЕООД, с ЕИК 201557566, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Маслиново 
клонче” № 2, тел.: 02/423 48 59; факс: 02/427 77 13, e-mail: office@dmibg.com, лице за 
контакти: Иван Димитров - за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2.

За обособена позиция № 1:
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Техническото предложение на участника е изготвено по образец №  3.1 представен към 
документацията за обществената поръчка. Подписано и подпечатано е от Иван Димитров - 
управител на ..Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД.

Участникът е представил описание на всяка от дейностите за обособена позиция № 1:
• Изработка и монтаж на билборд (двустранен) -  2 бр.
• Изработка и монтаж на постоянна обяснителна табела -  6 бр.
• Изработване на информационен банер (с калъф и стойка) -  1 бр.
• Изработване на информационни стикери (лепенки) -  5800 бр.
В техническото си предложение е представил информация относно това как смята да 

изпълни задачата. Представеното отговаря напълно на техническата спецификация и от него 
личат добри практики за постигане на желаните резултати. Участникът е посочил конкретни 
методи за постигане на задачите попадащи в предмета на поръчката. Посочено е лице за 
комуникация и приемане на задачите/дейностите с възложителя с необходимите данни.

Техническото предложение отговаря на изискуемото съдържание и на 
предварително обявените условия на процедурата за възлагане на обществена поръчка. 
Така изложената информация е в съответствие с обхвата и техническите параметри на всяка от 
дейностите, съгласно документацията за възлагане на обществена поръчка. С оглед на 
гореизложеното комисията реши да допусне участника до етапа на оценка на Ценовото 
предложение за обособена позиция № 1.

За обособена позиция № 2:
Техническото предложение на участника е изготвено по образец № 3.2 представен към 

документацията за обществената поръчка. Подписано и подпечатано е от Иван Димитров - 
управител на ..Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД.

Участникът е представил описание на всяка от дейностите за обособена позиция № 2:
• Организиране и провеждане на начална и финална пресконференция по проекта -  

2бр./30 участници;
• Организиране и провеждане на церемония по започване на строителството -  ..Първа 

копка" -  3 бр./ЗО участници;
• Организиране и провеждане на церемония ..Официално откриване" -  3 бр./ЗО 

участници;
• Изготвяне и публикуване на прессъобщения -  6 бр.
В техническото си предложение е представил информация относно това как смята да 

изпълни задачата. Представеното отговаря напълно на техническата спецификация и от него 
личат добри практики за постигане на желаните резултати. Участникът е посочил конкретни 
методи за постигане на задачите попадащи в предмета на поръчката. Посочено е лице за 
комуникация и приемане на задачите/дейностите с възложителя с необходимите данни.

Техническото предложение отговаря на изискуемото съдържание и на 
предварително обявените условия на процедурата за възлагане на обществена поръчка. 
Така изложената информация е в съответствие с обхвата и техническите параметри на всяка от 
дейностите, съгласно документацията за възлагане на обществена поръчка. С оглед на 
гореизложеното комисията реши да допусне участника до етапа на оценка на Ценовото 
предложение за обособена позиция № 2.

Точи документ е създаден в рамките на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново", кой го се 
осъществява е финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г.. съфннансирана от Нвропенскня съюз чрез 
ПвроиеПекия фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да сс сч ита  че юзи документ отразява официалпото становище на НвропеПския съюз и Управляващия орган на 
ОПРР 2014-2020 I.
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VII. Относно оферта с вх. № 5300-21638-5/25.05.2017 г. 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 Бенкова - за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2.

За обособена позиция № 1:
Техническото предложение на участника е изготвено по образец № 3.1 представен към 

документацията за обществената поръчка. Подписано и подпечатано е от Десислава Бенкова - 
управител на „Инфо Трейнинг" ООД, стр. 38-53 в офертата.

Участникът е представил описание на всяка от дейностите за обособена позиция №  1:
• Изработка и монтаж на билборд (двустранен) -  2 бр.
• Изработка и монтаж на постоянна обяснителна табела -  6 бр.
• Изработване на информационен банер (с калъф и стойка) -  1 бр.
• Изработване на информационни стикери (лепенки) -  5800 бр.
В техническото си предложение е представил информация относно това как смята да 

изпълни задачата. Представеното отговаря напълно на техническата спецификация и от него 
личат добри практики за постигане на желаните резултати. Участникът подробно е описал 
процеса на извършване на дейностите по поръчката, като е представена и структурата на екипа 
и отделните задачи при извършването на съответната дейност. Посочено е лице за комуникация 
и приемане на задачите/дейностите с възложителя с необходимите данни.

Техническото предложение отговаря на изискуемото съдържание и на 
предварително обявените условия на процедурата за възлагане на обществена поръчка. 
Така изложената информация е в съответствие с обхвата и техническите параметри на всяка от 
дейностите, съгласно документацията за възлагане на обществена поръчка. С оглед на 
гореизложеното комисията реши да допусне участника до етапа на оценка на Ценовото 
предложение за обособена позиция №  1.

За обособена позиция № 2:
Техническото предложение на участника е изготвено по образец №  3.2 представен към 

документацията за обществената поръчка. Подписано и подпечатано е от Десислава Бенкова - 
управител на „Инфо Трейнинг" ООД, стр. 38-58 в офертата.

Участникът е представил описание на всяка от дейностите за обособена позиция № 2:
• Организиране и провеждане на начална и финална пресконференция по проекта -  

2бр./30 участници;
• Организиране и провеждане на церемония по започване на строителството -  „Първа 

копка" -  3 бр./ЗО участници;
• Организиране и провеждане на церемония „Официално откриване" -  3 бр./ЗО 

участници;
• Изготвяне и публикуване на прессъобщения -  6 бр.
В техническото си предложение е представил информация относно това как смята да 

изпълни задачата. Представеното отговаря напълно на техническата спецификация и от него 
личат добри практики за постигане на желаните резултати. Участникът подробно е описал 
процеса на извършване на дейностите по поръчката, като е представена и структурата на екипа
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и отделните задачи при извършването на съответната дейност. Посочено е лице за комуникация 
и приемане на задачите/дейностите с възложителя с необходимите данни.

Техническото предложение отговаря на изискуемото съдържание и на 
предварително обявените условия на процедурата за възлагане на обществена поръчка.
Така изложената информация е в съответствие с обхвата и техническите параметри на всяка от 
дейностите, съгласно документацията за възлагане на обществена поръчка. С оглед на 
гореизложеното комисията реши да допусне участника до етапа на оценка на Ценовото 
предложение за обособена позиция № 2.

VIII. Относно оферта с вх. № 31-144-1/25.05.2017 г. 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 - за Обособена позиция № 2.

Техническото предложение на участника е изготвено по образец № 3.2 представен към 
документацията за общ ествената поръчка. Подписано и подпечатано е от Николай Томов -  
изпълнителен директор на „Издателска къща Борба” АД. стр. 23-28 в офертата.

Участникът е представил описание на всяка от дейностите за обособена позиция № 2:
• Организиране и провеждане на начална и финална пресконференция по проекта -  

2бр./30 участници;
• Организиране и провеждане на церемония по започване на строителството -  „Първа 

копка” -  3 бр./ЗО участници;
• Организиране и провеждане на церемония „Официално откриване” -  3 бр./ЗО 

участници;
• Изготвяне и публикуване на прессъобщения -  6 бр.
В техническото си предложение е представил информация относно това как смята да 

изпълни задачата. Представеното отговаря напълно на техническата спецификация. Посочено е 
лице за комуникация и приемане на задачите/дейностите с възложителя с необходимите данни.

Техническото предложение отговаря на изискуемото съдържание и на 
предварително обявените условия на процедурата за възлагане на обществена поръчка. 
Така изложената информация е в съответствие с обхвата и техническите параметри на всяка от 
дейностите, съгласно документацията за възлагане на обществена поръчка. С оглед на 
гореизложеното комисията реши да допусне участника до етапа на оценка на Ценовото 
предложение за обособена позиция № 2.

IX. Относно оферта с вх. № 5300-454-2/25.05.2017 г. на „Д-М едия“ 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 - за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2.

За обособена позиция № 1:
Техническото предложение на участника е изготвено по образец № 3.1 представен към 

документацията за обществената поръчка. Подписано и подпечатано е от Станислав Стоянов -
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управител на Д-М едия" ООД. стр. 31-37 в офертата.
Участникът е представил описание на всяка от дейностите за обособена позиция №  1:
• Изработка и монтаж на билборд (двустранен) -  2 бр.
• Изработка и монтаж на постоянна обяснителна табела -  6 бр.
• Изработване на информационен банер (с калъф и стойка) -  1 бр.
• Изработване на информационни стикери (лепенки) -  5800 бр.
В техническото си предложение е представил информация относно това как смята да 

изпълни задачата. Представеното отговаря напълно на техническата спецификация и от него 
личат добри практики за постигане на желаните резултати. Участникът е описал необходимите 
предпоставки за добро изпълнение, както и принципите, от които смята да се ръководи при 
изпълнение на поръчката. Представена е и информация относно последователността на 
изпълнение, което участникът ще въведе при изпълнение на поръчката. Посочено е лице за 
комуникация и приемане на задачите/дейностите с възложителя с необходимите данни.

Техническото предложение отговаря на изискуемото съдържание и на 
предварително обявените условия на процедурата за възлагане на обществена поръчка. 
Така изложената информация е в съответствие с обхвата и техническите параметри на всяка от 
дейностите, съгласно документацията за възлагане на обществена поръчка. С оглед на 
гореизложеното комисията реши да допусне участника до етапа на оценка на Ценовото 
предложение за обособена позиция № 1.

За обособена позиция № 2:
Техническото предложение на участника е изготвено по образец № 3.2 представен към 

документацията за обществената поръчка. Подписано и подпечатано е от Станислав Стоянов - 
управител на „Д-М едия" ООД. стр. 31-39 в офертата.

Участникът е представил описание на всяка от дейностите за обособена позиция №  2:
• Организиране и провеждане на начална и финална пресконференция по проекта -  

2бр./30 участници;
• Организиране и провеждане на церемония по започване на строителството -  „Първа 

копка" -  3 бр./ЗО участници;
• Организиране и провеждане на церемония „Официално откриване" -  3 бр./ЗО 

участници;
• Изготвяне и публикуване на прессъобщения -  6 бр.
В техническото си предложение е представил информация относно това как смята да 

изпълни задачата. Представеното отговаря напълно на техническата спецификация и от него 
личат добри практики за постигане на желаните резултати. Участникът е описал необходимите 
предпоставки за добро изпълнение, както и принципите, от които смята да се ръководи при 
изпълнение на поръчката. Представена е и информация относно последователността на 
изпълнение, което участникът ще въведе при изпълнение на поръчката. Посочено е лице за 
комуникация и приемане на задачите/дейностите с възложителя с необходимите данни.

Техническото предложение отговаря на изискуемото съдържание и на 
предварително обявените условия на процедурата за възлагане на обществена поръчка. 
Така изложената информация е в съответствие с обхвата и техническите параметри на всяка от 
дейностите, съгласно документацията за възлагане на обществена поръчка. С оглед на
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гореизложеното комисията реши да допусне участника до етапа на оценка на Ценовото 
предложение за обособена позиция № 2.

гк гк Ж

Комисията допуска до етап отваряне на ценови предложения - плик „Предлагана 
цена” следните оферти:

За Обособена позиция № 1 -  „Изработка и монтаж на билборд и постоянна 
обяснителна табела, изработване на информационен банер и информационни стикери 
(лепенки)”:

1. ..Ламбаджиев Стандарт" ООД с оферта с вх. № 53-462-1/22.05.2017 г.
2. ..Мега Комюникейшън" ЕООД с оферта с вх. №  53-959-3/25.05.2017 г.
3. ..Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД с оферта с вх. №  5300-20526-5/25.05.2017 г.
4. ..Инфо Трейнинг“ ООД с оферта с вх. № 5300-21638-5/25.05.2017 г.
5. ,.Д-Медия" ООД с оферта с вх. № 5300-454-2/25.05.2017 г.

За Обособена позиция № 2 - „Организиране и провеждане на публични събития, 
официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения”.

1. ..Триера комюникейшънс" ЕООД с оферта с вх. № 53-98-4/15.05.2017 г.
2. ..Ламбаджиев Стандарт" ООД с оферта с вх. №  53-462-1/22.05.2017 г.
3. ..Мега Комюникейшън" ЕООД с оферта с вх. № 53-959-3/25.05.2017 г.
4. „Ес Пи Консулт БГ"ООД с оферта с вх. № 5300-6957-1/25.05.2017 г.
5. „Издателска къща АБ" ЕООД с оферта с вх. №  31-206-1/25.05.2017 г.
6. „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД с оферта с вх. № 5300-20526-5/25.05.2017 г.
7. „Инфо Трейнинг" ООД с оферта с вх. № 5300-21638-5/25.05.2017 г.
8. „Издателска къща Борба" АД с оферта с вх. № 31-144-1/25.05.2017 г.
9. „Д-М едия" ООД с оферта с вх. № 5300-454-2/25.05.2017 г.

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка 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 развит ие” на Оперативна програма „Региони в растеж  2014-2020“ по 2 обособени 
позиции": Обособена позиция №  1 -  „Изработка и монтаж  на билборд и постоянна 
обяснителна табела, изработване на информационен банер и информационни стикери 
(лепенки)"; Обособена позиция №  2 -  „Организиране и провеждане на публични събития, 
официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщ ения”, комисията реши:

Отваряне и оповестяване на ценовите предложения да се извърши на дата 23.02.2018 г. 
от 14:30 часа в сградата на Община Велико Търново. При отварянето на плика с предлаганата 
цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители средствата за масово осведомяване.
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Участниците ще бъдат уведомени чрез публикуване на съобщение на профила на 
купувача, предварително оповестен на участниците с откриване на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/480.

Комисията приключи работа в 16:30 часа.
Настоящият протокол се състави в един екземпляр.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....................................  ..................
/ Мариела Цонева -  Директор на Дирекция .^Проект^и програми" в Община Велико Търново / 

И £ л е и о в е ^

/ Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново/ г

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

............................................................................................ Ч Н -? ..........
/ Светозара Инджиева-Стефанова - Главен експерт в Дирекция "Бюджет и финанси" в Община Велико 
ТърновсМ

' V

/ Мая То/ор/вЙ - Младши експерт в Дирекция ..Обществени поръчки" в Община Велико Търново /
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