
/и )Ю П Е Й С К И  3
LB! СЛ* Д'г > 
’ 'С и А ОБЩ ИНА ВЕЛИКО ТЪРН ОВО

Р- И01 'ВРЛ ГЕ:

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Днес на дата 19.03.2018 г., Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1 
от ППЗОП. 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., изменена със Заповед № РД 22- 
89/12.01.2018 г. и изменена със Заповед № РД 22-354/23.02.2018 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариела 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. инж. Валентина Миткова - Началник на отдел „Териториално развитие" в Дирекция 
„Строителство и устройство на територията" в Община Велико Търново;

4. Мая Тодорова - Младши експерт в Дирекция ..Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново,

изготви настоящия доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 60, ал. 1 
от ППЗОП за резултатите от своята работа във връзка с разглеждане на постъпилите оферти 
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” но Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в 
растеж 2014-2020“ по 2 обособени позиции”:

Обособена позиция M l -  „Изработка и монтаж на билборд и постоянни 
обяснителна табела, изработване на информационен банер и информационни стикери 
(лепенки)”, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП;

Обособена позиция №  2 -  „Организиране и провеждане на публични събития, 
официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения”, открита с Решение 
№ РД 24-37 от 19.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, с публикувано обявление с 
ID 783615 на дата 19.04.2017 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и уникален

Точи документ е създаден в рамките на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, който се 
оеъщеавява с финансова!а подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж“ 2014-2020 г.. съфппансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията сс носп от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да се счига. че този документ отразява офшшалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
на OIIPP 2014-2020 г.
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номер 00073-2017-0025. с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https ://www. veliko-tamo уо ,b g/b g/profil-na-kupuvacha/48 0.

I. СЪС TAB HA КОМИСИЯТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОМЕНИТЕ, НАСТЪПИЛИ 
В ХОДА НА РАБОТАТА Й. НОМЕР И ДАТ \  НА ЗАПОВЕДТА JA НАЗНАЧАВАНЕ Н \  
КОМИСИЯТА, КАКТО И ЗАПОВЕДИТЕ, С КОИТО СЕ ИЗМЕНЯ СЪСТАВЪТ Й.

Със Заповед № РД 22-848 от 26.05.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново е 
назначена комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариела Цонева -  Директор на Дирекция „Проекти и програми" в Община 
Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Николина Ангелова -  Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново;

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

3. Светозара Инджиева-Стефанова - Главен експерт в Дирекция "Бюджет и финанси" в 
Община Велико Търново.

4. Мая Тодорова - Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново,

със задача: „да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и 
провери допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия. Комисията 
да класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените 
от възложителя условия. Комисията да проведе заседание на 29.05.2017 г. от 14:00 часа в 
сградата на Община Велико Търново. Всички действия на комисията да бъдат протоколирани, 
като резултатите от работата да бъдат отразени в доклад. Докладът на основание чл. 106, ал. 1 
от ЗОП, да бъде представен на Възложителя за утвърждаване, като към него да бъдат 
приложени протоколите от работата на комисията и всички документи, изготвени в хода на 
работа на комисията, заедно с цялата документация по процедура с предмет: „Изпълнение на 
мерки за информация и комуникация по проект „Развитие на модерна образователна 
инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ 
по 2 обособени позиции", с уникален номер 00073-2017-0025 в регистъра на АОГ1.

Срокът за работа на комисията е до 20.11.2017 г.”

В хода на работа на комисията настъпиха следните промени във връзка със срока 
на работа на комисията.

Със Заповед № РД 22-2064/23.11.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново е 
изменена Заповед № РД 22-848 от 26.05.2017 г. в частта относно срокът за работа на 
комисията. Същият се изменя от „до дата 20.11.2017 г." на „до дата 20.05.2018 г.*\

В хода на работа на комисията настъпиха следните промени в състава й:

Този документ е създаден в рамките на проект ..Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново", който се 
оеъщеавява с финансовата подкрепа на 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 носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да се смита, че този документ отразява офнциалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
на ОПРР 2 014-2020 г.
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Със Заповед № РД 22-89/12.01.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново е изменена 

Заповед № РД 22-848 от 29.05.2017 г. за назначаване на комисията, изменена със Заповед № 
РД 22-2064/23.11.2017 г. относно срока на работа на комисията, в частта относно състава на 
комисията и по-конкретно на мястото на Николина Ангелова -  Старши експерт в Дирекция 
„Обществени поръчки" в Община Велико Търново, като член на комисията е определена 
Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново, при мотиви отразени в заповедта за изменение.

Със Заповед № РД 22-354/23.02.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново е 
изменена Заповед № РД 22-848 от 29.05.2017 г. за назначаване на комисията, изменена със 
Заповед № РД 22-2064/23.11.2017 г. относно срока на работа на комисията, изменена със 
Заповед № РД 22-89/12.01.2018 г. в частта относно състава на комисията и по-конкретно на 
мястото на Илияна Христова-Пушкарова - Старши експерт в Дирекция „Проекти и програми” 
в Община Велико Търново, като член на комисията е определена инж. Валентина Миткова - 
Началник на отдел „Териториално развитие“ в Дирекция „Строителство и устройство на 
територията" в Община Велико Търново, при мотиви отразени в заповедта за изменение.

Не са правени промени във връзка със задачите на комисията.

II. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС, УЧАСТНИЦИ В 
ПРОЦЕДУРАТА. ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ II 
ОЦЕНЯВАНЕ НА ВСЯКА ОТ ОФЕРТИТЕ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА 
УЧАСТНИЦИ. МОТИВИ 5А ДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВСЕКИ 
УЧАСТНИК.

И.1 ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРОВЕДЕНО НА 29.05.2017 Г.
Съгласно Заповед № РД 22-848 от 26.05.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново 

на 29.05.2017 г. от 14:00 часа в сградата на Община Велико Търново се проведе първото 
заседание на комисията.

Заседанието започна след получаване на представените оферти и протокола по чл. 48, 
ал. 6 от ППЗОП. В обявения срок за подаване на оферти, а именно до 25.05.2017 г. са 
постъпили следните оферти:

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

2. Оферта с вх. № 53-1093-1/17.05.2017 г., 09:33 ч. на „Аркон нет“ ООД;
3. Оферта с вх. № 53-462-1/22.05.2017 г., 10:16 ч. на „Ламбаджиев Стандарт“ ООД;
4. Оферта с вх. № 5300-3669-1/23.05.2017 г., 09:28 ч. на „Ваканция“ ООД;
5. Оферта с вх. № 53-959-3/25.05.2017 г., 09:28 ч. на „Мега Комюникейшън“

ЕООД;
6. Оферта с вх. № 5300-6957-1/25.05.2017 г., 09:31 ч. на „Ес Пи Консулт БГ”ООД;
7. Оферта с вх. № 53-1114-1/25.05.2017 г., 10:22 ч. на „Бояна-Текс“ ООД;
8. Оферта с вх. № 31-206-1/25.05.2017 г., 10:29 ч. на „Издателска къща АБ“ ЕООД;
9. Оферта с вх. № 5300-20526-5/25.05.2017 г., 10:34 ч. на „Ди Ем Ай Дивелопмънт“

ЕООД;
10. Оферта с вх. № 5300-21638-5/25.05.2017 г., 10:42 ч. на „Инфо Трейнинг“ ООД;

Този документ с създаден в рамките на проект ..Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново", който се 
осъществява с финансовата подкрепа па Оперативна програма ..Региони в растеж" 2014-2020 г.. съфнпансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. 1 (ялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Гьрпово и при 
ипкаквн обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява офиниалпото становище на Европейския съюз н Управляващия орган 
на OI1PP 2014-2020 г.
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11. Оферта с вх. № 53-1115-1/25.05.2017 г., 10:47 ч. на „Мотифф 2012“ ООД;
12. Оферта с вх. № 53-1015-2/25.05.2017 г., 15:32 ч. на „Международна търговска и 

бартерна къща“ ЕООД;
13. Оферта с вх. № 31-144-1/25.05.2017 г., 16:53 ч. на „Издателска къща Борба”

АД;
14. Оферта с вх. № 5300-454-2/25.05.2017 г., 16:55 ч. на „Д-Медия“ ООД.
След получаване на списъка с участниците членовете на комисията подписаха 

декларации по чл. 103. ал. 2 ЗОП и чл. 51. ал. 8 и ал. 13 ППЗОП.
На заседанието на комисията присъства представител на участника „Издателска къща 

Борба'" АД -  Силвия Георгиева - в качеството си на пълномощник. Представителят на 
участника „Издателска къща Борба" АД удостовери присъствието си, чрез подписване на 
протокол за присъствие на заседанието на комисията, неразделна част от настоящия протокол.

Комисията започна да отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 
опаковки. При отваряне на офертите стриктно се приложи чл. 54, ал. 3, ал. 4. ал. 5 от ППЗОП.

Комисията отвори по реда на постъпване на офертите - запечатаните непрозрачни 
опаковки и оповести тяхното съдържание, като се извърши проверка за наличието на отделен 
запечатан плик „Предлагани ценови параметри" във всяка оферта. Трима от членовете на 
комисията се подписаха върху запечатаните пликове с надпис „Предлагани ценови 
параметри" на всяка от постъпилите оферти, както и на всяка страница от техническите 
предложения.

Присъстващият представител на „Издателска къща Борба" АД отказа след покана от 
страна на комисията да се подпише върху пликовете „Предлагани ценови параметри" на 
конкурентните участници, както и върху всяка страница от техническите предложения на 
конкурентните оферти. Гласния отказ беше изразен от г-жа Силвия Георгиева и писмено в 
Декларация, неразделна част от настоящия протокол.

Председателя на комисията на основание чл. 51, ал.4, т.1 от ППЗОП определи 
прогнозен график за работа на комисията. Действията на комисията от заседанието се описаха 
подробно в Протокол № 1 от дата 29.05.2017 г. Комисията заседава от 14:00 часа до 15:25 
часа.

11.2 ВТОРО Ъ \ (  ЕД ШИЕ И \  КОМИСИЯТА, ПРОВЕДЕНО НА 26.01.2018 Г.
На своето второ заседание, проведено на 26.01.2018 г. от 10:00 ч., комисията 

продължи разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществената 
поръчка.

Със Заповед № РД 22-2064/23.11.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, срокът 
за работа на комисията е удължен.

Било съгласно - Заповед № РД 22-848/26.05.2017 г. на Кмета на Община Велико 
Търново за назначаване на комисия:

„ Срокът за работи на Комисията е до дата 20.11.2017 г.„
Става:
„ Срокът за работа на Комисията в до дата 20.05.2018 г. ”

Точи докумеиг е създаден в рамките на проект „Р аш пне на модерна образователна инфраструктура в трал Велико Търново“, които се 
осъществява ;с финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Репюнн в растеж" 2014-2020 i съфинанспрана ог Европейския съюз чрез 
Европейския фвид за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново н нрн 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява офшшалного становище на Европейския съюз и Управляващия оргап 
на ОПРР 2014-2020 I .
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На 23.11.2017 г. са изпратени писма от възложителя до всички участници за 
удължаване срока на валидност на офертите до 25.05.2018 г., както следва:

1. Писмо с изх. № 53-98-19/23.11.2017 г. до „Триера комюникейшънс" ЕООД;
2. Писмо с изх. № 53-1093-2/23.11.2017 г. до „Аркон нет“ ООД;
3. Писмо с изх. № 5300-17568-2/23.11.2017 г. до „Ламбаджиев Стандарт“ ООД;
4. Писмо с изх. № 5300-4817-1/23.11.2017 г. до „Ваканция“ ООД;
5. Писмо с изх. № 53-959-6/23.11.2017 г. до „Мега Комюникейшън“ ЕООД;
6. Писмо с изх. № 5300-6967-2/23.11.2017 г. до „Ес Пи Консулт БЕ”ООД;
7. Писмо с изх. № 53-1114-2/23.11.2017 г. до „Бояна-Текс“ ООД;
8. Писмо с изх. № 31-207-4/23.11.2017 г. до „Издателска къща АБ“ ЕООД;
9. Писмо с изх. № 5300-22691-3/23.11.2017 г. до „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД;
10. Писмо с изх. № 53-1532-2/23.11.2017 г. до „Инфо Трейнинг“ ООД;
11. Писмо с изх. № 53-1115-2/23.11.2017 г. до „Мотифф 2012“ ООД;
12. Писмо с изх. № 53-1015-3/23.11.2017 г. до „Международна търговска и 

бартерна къща“ ЕООД;
13. Писмо с изх. № 31-24-1/23.11.2017 г. до „Издателска къща Борба” АД-
14. Писмо с изх. № 53-765-2/23.11.2017 г. до „Д-Медия“ ООД;

Писмата са получени от всички участници на дати, както следва:

№ Наименование на участника
Дата на 

получаване 
на писмото

Постъпил в 
Община Велико Търново отговор с 

вх. № и дата
1 „Триера комюникейшънс" ЕООД 02.12.2017 г. Отговор с вх. № 53-98-20/05.12.2017 г.
2 „Аркон нет" ООД 27.1 1.2017 г. Отговор с вх. № 53-1093-3/29.11.2017 г.
3 „Ламбаджиев Стандарт" ООД 24.1 1.2017 г. Отговор с вх. № 5300-7788-6/28.11.2017 г.
4 „Ваканция" ООД 24.11.2017 г. Няма постъпил отговор
5 „Мега Комюникейшън" ЕООД 30.1 1.2017 г. Отговор с вх. № 53-959-7/04.12.2017 г.
6 ..Ес Пи Консулт БГ"ООД 24.11.2017 г. Отговор с вх.№ 5300-6967-2#1/28.11.2017 г.
7 „Бояна-Текс" ООД 24.11.2017 г. Отговор с вх. № 53-1114-3/01.12.2017 г.
8 „Издателска къща АБ" ЕООД 24.11.2017 г. Отговор с вх. № 5300-11923-7/27.11.2017 г.
9 .Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД 29.11.2017 г. Отговор с вх.№ 5300-20526-10/01.12.2017 г.
10 „Инфо Трейнинг" ООД 24.11.2017 г. Отговор с вх. № 53-1588-1/29.11.2017 г.
11 „Мотифф 2012" ООД 24.11.2017 г. Не е постъпил отговор в срок.
12 „Международна търговска и 

бартерна къща" ЕООД
24.1 1.2017 г. Няма постъпил отговор

13 „Издателска къща Борба” АД 24.11.2017 г. Отговор с вх. № 31-24-2/30.11.2017 г.
14 „Д-Медия" ООД 24.11.2017 г. Отговор с вх. № 5300-1015-1 1/30.11.2017 г.

Съгласно Заповед № РД 22-89/12.01.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, на 
мястото на Николина Ангелова -  Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в 
Община Велико Търново, като член на комисията е определена Русанка Александрова - 
Главен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново.
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Преди започване работата на комисията Русанка Александрова подписа декларация по 
чл. 103. ал. 2 ЗОП и чл. 51. ал. 8 и ал. 13 ППЗОП.

Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите отговорите от участници за 
удължаване срока на валидност на офертите.

В определения от възложителя срок от 5 работни дни са постъпили отговори от 
участниците, както следва:

1. Отговор с вх. № 5300-11923-7/27.11.2017 г. на „Издателска къща АБ“ ЕООД;
2. Отговор с вх. № 5300-7788-6/28.11.2017 г. на „Ламбаджиев Стандарт“ ООД;
3. Отговор с вх. № 5300-6967-2#1/28.11.2017 г. на „Ес Пи Консулт БГ”ООД;
4. Отговор с вх. № 53-1093-3/29.11.2017 г. на „Аркон нет“ ООД;
5. Отговор с вх. № 53-1588-1/29.11.2017 г. на „Инфо Трейнинг“ ООД;
6. Отговор с вх. № 5300-1015-11/30.11.2017 г. на „Д-Медия“ ООД;
7. Отговор с вх. № 31-24-2/30.11.2017 г. на „Издателска къща Борба” АД;
8. Отговор с вх. № 5300-20526-10/01.12.2017 г. на „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД;
9. Отговор с вх. № 53-1114-3/01.12.2017 г. на „Бояна-Текс“ ООД;
10. Отговор с вх. № 53-959-7/04.12.2017 г. на „Мега Комюникейшън“ ЕООД;
11. Отговор с вх. № 53-98-20/05.12.2017 г. на „Триера комюникейшънс” ЕООД;
Комисията установи, че отговорите отговарят на условията.

Участник „Мотифф 2012“ ООД е получил писмо с изх. № 53-1115-2/23.11.2017 г. с 
искане за удължаване срока на валидност на офертата на дата: 24.11.2017 г. Крайния срок за 
постъпване на отговор от страна на участника е до дата 01.12.2017 г. Участник „Мотифф 
2012“ ООД, не е представил отговор в определения от възложителя срок от 5 работни дни. с 
който да удължи валидността на офертата. Съгласно предварително обявените условия за 
обществената поръчка в документацията на стр. 47 е посочено - ,, Срокът на валидност на 
офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените 
от тях оферти. Предложение с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлено от 
Възложителя като несъответстващо на изискванията. Участникът ще бъде отстранен от 
участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи 
оферта с по-кратък срок за валидност или ако представи оферта със срок, съответстващ 
на изискванията па документацията, но при последващо поискване от възложителя -  
откаже да я удължи

Горните обстоятелства и условията на документацията, изискващи разглеждането на 
оферти в срока им на валидност мотивират комисията да предложи участника „Мотифф 
2012“ ООД, с оферта с вх. № 53-1115-1/25.05.2017 г., 10:47 ч., подадена за Обособена 
позиция № 1 и Обособена позиция № 2, за отстраняване от последващо участие в 
процедурата на основание чл. 107, т. 1 (не е изпълнил условие посочено в документацията) и 
т.2. буква „а" от ЗОП.

Не са представили отговор с който да удължат срока на валидност на офертите си 
участник „Ваканция“ ООД и участник „Международна търговска и бартерна къща” 
ЕООД.
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Участник „Ваканция“ ООД, не е представил отговор, с който да удължи валидността 
на офертата и към датата на днешното заседание няма изразена от участника воля за 
продължаване на участието му в процедурата. Съгласно предварително обявените условия за 
обществената поръчка в документацията на стр. 47 е посочено - „ Срокът на валидност на 
офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените 
от тях оферти. Предложение с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлено от 
Възложителя като несъответстващо на изискванията. Участникът ще бъде отстранен от 
участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи 
оферта с по-кратък срок за валидност или ако представи оферта със срок, съответстващ 
на изискванията на документацията, но при последващо поискване от възложителя -  
откаже да я удължи ".

Горните обстоятелства и условията на документацията, изискващи разглеждането на 
оферти в срока им на валидност мотивират комисията да предложи участника „Ваканция“ 
ООД, с оферта с вх. № 5300-3669-1/23.05.2017 г., 09:28 ч., подадена за Обособена позиция 
№ 2, за отстраняване от последващо участие в процедурата на основание чл. 107. т. 1 (не е 
изпълнил условие посочено в документацията) и т.2. буква ..а" от ЗОП.

Участник „Международна търговска и бартерна къща” ЕООД, не е представил 
отговор, с който да удължи валидността на офертата и към датата на днешното заседание няма 
изразена от участника воля за продължаване на участието му в процедурата. Съгласно 
предварително обявените условия за обществената поръчка в документацията на стр. 47 е 
посочено - „Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са 
обвързани с условията на представените от тях оферти. Предложение с по-малък срок на 
валидност ще бъде отхвърлено от Възложителя като несъответстващо на изискванията. 
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 
обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок за валидност или ако 
представи оферта със срок, съответстващ на изискванията на документацията, но при 
последващо поискване от възложителя -  откаже да я удължи ".

Горните обстоятелства и условията на документацията, изискващи разглеждането на 
оферти в срока им на валидност мотивират комисията да предложи участника 
„Международна търговска и бартерна къща” ЕООД, с оферта с вх. № 53-1015- 
2/25.05.2017 г., 15:32 ч., подадена за Обособена позиция № 2, за отстраняване от 
последващо участие в процедурата на основание чл. 107, т. 1 (не е изпълнил условие посочено 
в документацията) и т.2, буква ..а" от ЗОП.

На следващо място, комисията след справка в търговския регистър по ЕИК 131183351 
на участника „Международна търговска и бартерна къща” ЕООД, установи, че същият е в 
производство по ликвидация. Съгласно обявлението за обществена поръчка „Възложителят 
отстранява от участие участник, за когото са налице обстоятелства по чл.54. ал. 1 от ЗОП и чл.
55. ал. 1 т. 1 от ЗОП". Видно от публично достъпните данни в търговския регистър, към 
днешна дата за участникът е отбелязано „Прекратена търговска дейност". Предвид 
изложените по-горе обстоятелства и във връзка с публично достъпните данни от търговския 
регистър, комисията единодушно реши да предложи участника с „Международна търговска 
и бартерна къща” ЕООД, с оферта с вх. № 53-1015-2/25.05.2017 г., 15:32 ч., подадена за
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Обособена позиция № 2, за отстраняване от последващо участие на основание чл. 107. т.1 и 
т. 2 от ЗОП.

Комисията започна да разглежда и анализира представените оферти. Комисията в 
изпълнение на чл. 54. ал. 7 от ППЗОП, започна обсъждане относно съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя.

Всички участници, съгласно протокол на основание чл. 48. ал. 6 от ППЗОП бяха 
проверени относно статута им на специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания, съгласно чл. 12 от ЗОП. Комисията след справка в публичния ..Регистър на 
специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания", установи, че в 
същия са вписани следните участници:

- ..Инфо Трейнинг" ООД. под per. № 372 от дата 22.06.2015 г.
- ..Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД, с per. № 291 от дата 30.03.2015 г.
Предвид датите на регистрация в публичния регистър, участниците в процедурата не 

могат да се ползват от привилегирован статут, произтичащ от качеството им на 
специализирани предприятия, предвид това. че не са регистрирани най-малко три години 
преди датата на откриване на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, т.е 
не са регистрирани в публичния регистър три години преди дата 19.04.2017 г.

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на представените от участниците 
документи по чл. 39. ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията протоколира всяка липса, 
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 
грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор 
в протокол № 2 от дата 26.01.2018 г.

В съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията даде 5 работни дни от 
получаването на протокола на участниците, по отношение на които е констатирано 
несъответствие или липса на информация, да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или 
други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Комисията 
приключи работа в 12:30 часа и насрочи следващо си заседание след получаване на 
отговорите на участниците по констатациите в протокол № 2. Препис от протокола беше 
изпратен на всички участници с приложно писмо изх. № 91-00-33/26.01.2018 г. В същия ден 
протоколът бе публикуван и в Профила на купувача на адрес: https://www.veliko- 
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/480.

11.3 ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ Н \  КОМИСИЯТ ПРОВЕДЕНО НА 19.02.2018 Г.

На третото заседание на комисията, което се проведе на 19.02.2018 г. от 13:00 ч., се 
премина към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието 
на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В срока по чл. 54. ал. 9 от ППЗОП в отговор на писмо с изх. № 91-00-33/26.01.2018 г. с 
приложен препис от протокол № 2 от дата 26.01.2018 г. са постъпили допълнителни 
документи от всички участници на дати както следва:
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№ 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 комюникейшънс" 
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 
бартерна къща" ЕООД

29.01.2018 г. Неприложимо Комисията единодушно 
е предложила участника 

за отстраняване от
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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-Медия" ООД 29.01.2018 г. 05.02.2018 г. Отговор с вх. № 5300- 

7519-1/01.02.2018 г.

След като разгледа документите за подбор на участниците, в т.ч. и допълнително 
представените документи, изискани с протокол на комисията от дата 26.01.2018 г., относно 
съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, комисията състави списък на допуснатите и отстранените до този етап на процедурата 
участници.

Списък на участниците, допуснати до етап на разглеждане на техническо 
предложение при мотиви, отразени в протокол № 3 от 19.02.2018 г.:

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-Медия” ООД с оферта с вх. № 5300-454-2/25.05.2017 г.

Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата при мотиви, 
отразени в протокол № 3 от 19.02.2018 г. от работата на комисията:

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.;
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2. ..Бояна-Текс" ООД с оферта с вх. № 53-1114-1/25.05.2017 г.;
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 прессъобщения”.
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.;
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.:
4. „Международна 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.;

МОТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

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 комюникейшънс” ЕООД описани в Протокол № 1. заедно с 
допълнително представените документи с отговор с вх. № 53-98-1/05.02.2018 г., 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 провеждане 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 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС 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 - 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 нлн 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 прессъобщение". като е представил изискуемата
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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.

II. 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. Гореизложените 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 
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 №  1 - Най-малко успеито 
изпълнена услуга за: изработване и монтаж на един билборд и една постоянна 
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 Милитъри и Манюфекчъринг Груп" ООД;
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- ..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 ДСГ Годеч" в периода 21.11.-21.12.2016 г. с получател „Северозападно 
държавно предприятие” ТП ДГС Годеч.

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 „Г" 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 Г 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

Точи документ е съчдаден в рамките на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”, които се 
осъществява с финансовата подкрепа па Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г.. съфннансирана ог Гвропеискня съюз чрез 
Нвропенския фонд ча регионално развитие. I (ялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява офшшалното становище па Европейския съюз и Управляващия орган 
на ОПРР 2014-2020 г.
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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, 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 
възложителя отстраняване на участника от последващо участие за Обособена позиция 
№ 1 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:
Iambadjiev.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 № 1 -  „Изработка и монтаж на 
билборд и постоянна 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

Този документ е създаден в рамките на проект ..Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново", конто се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж“ 2014-2020 г.. съфппанспрапа от Нвропенския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. I (.ялата отговорност за съдържанието на публикацията сс носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да сс счита, че този документ отразява офпцналното становище на Нвропенския съюз и Управляващия орган
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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 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС 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 изпълнела услуга 
за: изработване и монтаж на един билборд и една постоянна обяснителна 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 
три договора за услуги с посочване на стойността, датите и получателя. Представил е и 
доказателства, заверени копия на 3 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 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС 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

Този документ е еъчдаден в рамките на проект ..Развитие па модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново", който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г„ съфипаисирана от Европейския съюз чрез 
Нвропейскня фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да сс счита, че този документ отразява офнниадното становище на Нвропенския съюз п Управляващия орган 
иаОПРР 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 „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 
„Офицнално откриване" 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 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.

IV. Относно оферта с вх. № 53-959-3/25.05.2017 г. на „Мега Комюникейшън“ 
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, е- 
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 монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен 
банер и информационни стикери (лепенки)" и Обособена позиция № 2 - „Организиране и 
провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на 
прессъобщения

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.:

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 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и 
липсата на свързаност с друг участник по чл. 101. ал. 11 от ЗОП, чрез представяне на ЕЕДОП, 
подписан от Татяна Василева - управител и едноличен собственик на дружеството.

  16
Точи документ е еъчдаден в рамките на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново", конто сс 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г„ еъфинаненрапа от Нвропенския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства пе може да се счита, че този документ отразява офпшшлното становище на Нвропенския съюз и Управляващия орган 
на OIIPP 2014-2020 г.
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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 ..Мега Комюникейшън" 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, като е представил изискуемата информация в Част IV. Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП, 
където е посочил три услуги с посочване на стойностите, датите и получателите. Представил е 
и доказателства - заверено копие на 2 бр. удостоверения и 1 бр. извлечение от публичен 
регистър на АОП за изпълнение на обществена поръчка.

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, 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 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и 
липсата на свързаност с друг участник по чл. 101. ал. 11 от ЗОП, чрез представяне на ЕЕДОП. 
подписан от Татяна Василева - 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 „Мега Комюникейшън" 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, като е представил изискуемата информация в Част IV. Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП, 
където е посочил три услуги с посочване на стойностите, датите и получателите. Представил е 
и доказателства - заверено копие на 2 бр. удостоверения и 1 бр. извлечение от публичен 
регистър на АОП за изпълнение на обществена поръчка.

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, 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

Точи документ е създаден и 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.. съфннанснраиа от Нвропенския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява офнциалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган 
на ОПРР 2014-2020 г.
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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.

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 провеждане 
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 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС 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 - за обособена позиция № 2 се удостоверява ,, 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 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 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/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

'Гочи документ е създаден в рамките на проект ..Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново". коГпо се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.. съфипанснраиа от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията сс носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява офнцналиото становище на Европейския сьюз и Управляващия орган
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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. Гореизложените 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 ,.Г” 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 Г 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.

_____________________________________________________________________________________  19
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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 възложителя с посочване на броя години, месторабота, 
период, длъжност 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 
на обществената поръчка.

Относно представения ЕЕДОП за Обособена позиция № 2:
1. Съгласно изискванията на документацията - стр. 40: „В част III. буква „Г" 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 Г 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.”
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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 официално церемония и най-малко едно публикувано прессъобпцение".

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 ГРУП

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 
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 възложителя с посочване на броя години, месторабота, период, 
длъжност 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

ТЧ) in документ е създаден в рамките на проект ..Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново", конто се 
осъществява с финансовата подкрепа па Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.. съфинансирана от Г.вроиенския съюз чрез 
Пвропеиския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства пе може да се счита, че гози доку мент отразява офшшалното становище на Рвроненския съюз и Управляващия орган

ЕООД.
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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, 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 
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 АБ“ 
ЕООД, с ЕИК 833034039, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. 
„Отец Паисий” № 58, ет. 3, ай. 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 АБ“ 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 провеждане 
на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на 
прессъобщения ”.

 _ _  22
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.. съфинапсирана от Нвропенския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията сс носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да ес смига, ме този документ отразява офшшалното становище на Европейския съю. и Управляващия орган 
на ОПРР 2014-2020 г.
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РЬГИОНИ PACT:

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 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС 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 откриване" 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 три договора за услуги с 
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 
монтаж на билборд и постоянна 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

Точи документ е създаден в рамките на проект „Развитие на модерна образователна ипфрапруетура в град Велико Търново", който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г„ сьфипансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развит не. I (ялата отговорност за съдържанието на публикацията сс носи от Община Велико Търново н при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява офшшалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
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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.:

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 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и 
липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чрез представяне на ЕЕДОП, 
подписан от Иван Димитров - 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 „Ди Ем Ай Дивелопмънт" 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, като е представил изискуемата информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП. 
където е посочил три услуги, с посочване на стойностите, датите и получателите.

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, 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 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и 
липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП. чрез представяне на ЕЕДОП, 
подписан от Иван Димитров - 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 „Ди Ем Ай Дивелопмънт" 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, като е представил изискуемата информация в Част IV, Раздел В. т. 16) от ЕЕДОП, 
където е посочил три услуги, с посочване на стойностите, датите и получателите.

Участникът е посочил че разполага с Експерт „Организатор събития" или еквивалент.

Точи локумап е създаден в рамките па проект ..Рачвитие иа модерна образователна инфраструктура в трал Велико Търново", който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж" 2014-2020 г„ съфинанснрана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд ча регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може ла се счита, че точи документ отразява офшшалното становище на Европейския еъюч и Управляващия орган 
иа ОП РР 2014-2020 г.
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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, 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.

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 постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер и 
информационни стикери (лепенки)” и Обособена позиция №  2 - „Организиране и 
провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на 
прессъобщения

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 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС 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 постоянна обяснителна табела и 
отпечатване на информационен банер и информационни стикери (лепенки) ”. като е

'Готи документ е създаден в рамките на проект ..Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново", който се 
осъществява е финансовата подкрепа па Оперативна програма ..Региони в растеж" 2014-2020 [„ съфипансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията сс носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява офшшалното становище па Европейския съюз и Управляващия орган
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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 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС 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 № 2 се удостоверява ,,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 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/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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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 провеждане 
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 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС 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 
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 успешно проведена 
пресконференция или най-малко една успешно проведена церемония по „Първа копка" или 
„ Официално откриване" или друго успешно проведено публично събитие или официално 
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.

Точи документ е създаден и рамките на проект ..Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново", конго се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж" 2014-2020 г.. съфпнапснрана от Европейския съюч чреч 
Европейския фонд ча регионално развитие. I Ьлата отговорност ча съдържанието на публикацията се поси от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че точи документ отразява офшшалното становище па Европейския съюч п Управляващия орган
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ОБЩ ИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИО 4 В РАСТЕЖ

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-Медия“ ООД, с ЕИК 
104639352, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 
№ 86, тел.: 062/604 600; факс: 062/622 236, e-mail: dmedia.bg@gmail.com, лице за 
контакти: Станислав Стоянов - 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 
постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер и информационни 
стикери (лепенки)” и Обособена позиция №  2 - „Организиране и провеждане на публични 
събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения ”.

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 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и 
липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 ог 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-Медия“ 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 постоянна обяснителна 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

Точи документ е създаден в рамките на проект ..Развитие па модерна образователна инфраструктура в град Велико Гьрново". който се 
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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 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС 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-Медия“ 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 
„Официално откриване" или друго успешно проведено публично събитие или официална 
церемония и най-малко 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.

На следващият етап от работата си комисията разгледа техническите предложения от 
офертите на допуснатите участници по реда на постъпване на офертите, след което състави 
списък на допуснатите до отваряне на ценово предложение участници и списък на 
отстранените до този етап на процедурата участници.

Списък на участниците, допуснати до етап отваряне на ценови предложения при
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мотиви, отразени в протокол № 3 от 19.02.2018 г.:
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 е оферта с вх. № 5300-20526-5/25.05.2017 г.
4. ..Инфо Трейнинг" ООД е 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 БЕ"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-Медия” ООД с оферта с вх. № 5300-454-2/25.05.2017 г.

МОТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

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;
• 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
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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 №2 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:
• 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
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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 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, е- 
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.

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
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осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж" 2014-2020 г.. съфпнансирана от Европейския съюч чрез 
Европейския фонд ча регионално рачвитие. Цялата отговорност ча съдържанието па публикацията сс носи от Община Велико Търново п при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че точи документ отразява офнцналпото становище на Европейския съюз и Управляващия орган 
на ОПРР 2014-2020 г.

ВЕЛИКО

mailto:office@megacommunication.net


Xе в ю п е  : к 'и с  i

кгионалкоммитие ОБЩ ИНА ВЕЛИКО ТЪРН О ВО  РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

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. 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.

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.

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

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:
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
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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.

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. Ру се, 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.

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 Венкова - 
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

Точи документ е създаден в рамките на проект „Рачвитне иа модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж“ 2014-2020 i .. еъфинансирана от Европейския съюч чреч 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да сс счита, че този документ отразява офшшалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
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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 Венкова - 
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 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 обществената 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:

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 „Рег иони в растеж” 2014-2020 г„ съфпнанснрана от НвропеМекия съюз чрез 
Нвропенския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и нрн 
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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. 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-Медия“ ООД, с ЕИК 
104639352, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 
№ 86, тел.: 062/604 600; факс: 062/622 236, e-mail: dmedia.bg@gmail.com, лице за 
контакти: Станислав Стоянов - 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 - 
управител на „Д-Медия" 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

Точи документ е създаден в рамките на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, който се 
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предложение за обособена позиция № 1.

X
ТЪРНОВО

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-Медия” 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 
гореизложеното комисията реши да допусне участника до етапа на оценка на Ценовото 
предложение за обособена позиция № 2.

Комисията приключи работа в 16:30 часа, като насрочи следващото си заседание за 
дата 23.02.2018 г. в 14:30 часа в заседателна зала в административната сграда на Община 
Велико Търново за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници. 
Участниците бяха уведомени чрез публикуване на съобщение № 91-00-37 от 19.02.2018 г. на 
профила на купувача, предварително оповестен на участниците с откриването на процедурата 
за възлагане на обществена поръчка: https://www.veliko-tamovo.bg^g/profil-na-kupuvacha/480.

II.4. ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ II \  КОМИСИЯТА, ПРОВЕДЕНО НА 23.02.2018 г.
На четвъртото заседание на комисията, което се проведе на 23.02.2018 г. от 14:30 ч., се 

пристъпи към отваряне, оповестяване и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите 
до този етап участници.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и 
представители на средствата за масово осведомяване.
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Комисията пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ на 
допуснатите участници.

I. Плик „Предлагани ценови параметри” от 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.

Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция 2 съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39. ал. 3. т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.2.). подписано и 

подпечатано от Нели Апостолова -  Управител на „Триера комюникейшънс" ЕООД - 3 стр., 
стр. 1-3;

2. CD -  съдържащо ценовото предложение за обособена позиция № 2 -  1 бр.;
Предлагано възнаграждение за изпълнение на позицията е:
7 700,00 (седем хиляди и седемстотин) лева без ДДС и
9 240,00 (девет хиляди двеста и четиридесет) лева с ДДС,

  образувано както следва:________ ____________ __________ ___________________________
№
по

ред

О писание на дейностите
Количество

Единична 
цена 

в лева без 
ДДС

Обща стойност  
в лева без ДДС

Обща стойност  
в лева със ДДС

1.
Организиране и провеждане на 
начална и финална пресконференция 
по проекта

2 бр./ 30 
участници

550 1100 1320

2
Организиране и провеждане на 
церемония по започване на 
строителството - ..Първа копка"

3 бр./ 30 
участници

800 2400 2880

3.
Организиране и провеждане на 
церемония ..Официално откриване"

3 бр./ЗО 
участници

800 2400 2880

4.
Изготвяне и публикуване на 
прессъобщения

6 бр. 300 1800 2160

Общо: 7700 9240
Участникът заявява желание за аванс в размер на 35 % от стойността на договора.

II. Плик „Предлагани ценови параметри” от 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.

Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция 1 съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3. т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.1.), подписано и 

подпечатано от Бойко Ламбаджиев -  Управител на „Ламбаджиев Стандарт" ООД - 3 стр.;
Предлагано възнаграждение за изпълнение на позицията е:
5 232,00 (пет хиляди двеста тридесет и два) лева без ДДС и
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6 278,40 (шест хиляди двеста седемдесет и осем лева и четиридесет стотинки) лева с
ДДС,

образувано както следва:
№
по

ред

Описание на дейностите
Количество

Единична 
цена 

в лева без 
ДДС

Общ а стойност  
в лева без ДДС

Обща стойност  
в лева със ДДС

1. Изработка и монтаж на билборд 
/двустранен/

2 бр. 1200 2400 2880

2 ш Изработка и монтаж на постоянна 
обяснителна табела

6 бр. 400 2400 2880

3.
Изработване на информационен 
банер /с калъф и стоика/

1 бр.
200 200 240

4
Изработване на информационни 
стикери (лепенки)

5800 бр. 0,04 232 278.40

Общо: 5232 6278.40
Участникът не заявява желание за аванс.

Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция 2 съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.2.), подписано и 

подпечатано от Бойко Ламбаджиев -  Управител на „Ламбаджиев Стандарт" ООД - 3 стр.. стр.
1-3;

Предлагано възнаграждение за изпълнение на позицията е:
8 300,00 (осем хиляди и триста) лева без ДДС и
9 960,00 (девет хиляди деветстотин и шестдесет) лева с ДДС,

  образувано както следва:________ ______________________ _______________ __________
№
по

ред

Описание на дейностите
Количество

Единична 
цена 

в лева без 
ДДС

Обща стойност  
в лева без Д ДС

Обща стойност  
в лева със ДДС

1.
Организиране и провеждане на 
начална и финална пресконференция 
по проекта

2 бр./ЗО 
участници

700 1400 1680

2
Организиране и провеждане на 
церемония по започване на 
строителството - „П ърва копка"

3 бр./ 30 
участници

900 2700 3240

3. Организиране и провеждане на 
церемония „Официално откриване"

3 бр./ЗО 
участници

900 2700 3240

4.
Изготвяне и публикуване на 
прессъобщения

6 бр. 250 1500 1800

Общо: 8300 9960
Участникът не заявява желание за аванс.

III. Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта с вх. № 53-959-3/25.05.2017 г. 
на „Мега Комюникейшън“ 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.
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Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция 1 съдържа:
1. CD -  съдържащо ценовото предложение за обособена позиция № 1 -  1 бр.:
2. Ценово предложение по чл. 39. ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.1.), подписано и 

подпечатано от Татяна Василева -  Управител на „Мега Комюникейшън" ЕООД - 3 стр.. стр.1- 
3;

Предлагано възнаграждение за изпълнение на позицията е:
7 007,40 (седем хиляди и седем лева и четиридесет стотинки) лева без ДДС и
8 408,88 (осем хиляди четиристотин и осем лева и осемдесет и осем стотинки) лева с

ДДС,
образувано както следва:

№
по

ред

О писание на дейностите
Количество

Единична 
цена 

в лева без 
ДДС

Обща стойност  
в лева без ДДС

Обща стойност  
в лева със ДДС

1. Изработка и монтаж на билборд 
/двустранен/

2 бр. 2500 5000 6000

2 Изработка и монтаж на постоянна 
обяснителна табела

6 бр. 250 1500 1800

3.
Изработване на информационен 
банер /с калъф и стоика/

1 бр.
142 142 170.40

4
Изработване на информационни 
стикери (лепенки) 5800 бр.

0.063 365,40 438.48

Общо: 7007,40 8408,88
Участникът заявява желание за аванс в размер на 35 % от стойността на договора.

Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция 2 съдържа:
1. CD -  съдържащо ценовото предложение за обособена позиция № 2 -  1 бр.:
2. Ценово предложение по чл. 39. ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.2.), подписано и 

подпечатано от Татяна Василева -  Управител на ..Мега Комюникейшън" ЕООД - 3 стр.. стр.1-
3;

Предлагано възнаграждение за изпълнение на позицията е:
9 400,00 (девет хиляди и четиристотин) лева без ДДС и 
11 280,00 (единадесет хиляди двеста и осемдесет) лева с ДДС,

______ образувано както следва:________ ______________________ __________________________
№
по

ред

О писание на дейностите
Количество

Единична 
цена 

в лева без 
ДДС

Обща стойност  
в лева без ДДС

Обща стойност  
в лева със ДДС

1.
Организиране и провеждане на 
начална и финална пресконференция 
по проекта

2 бр./ЗО 
участници

650 1300 1560

1
Организиране и провеждане на 
церемония по започване на 
строителството - „П ърва копка"

3 бр,/ 30 
участници

1200 3600 4320

3.
Организиране и провеждане на 
церемония „О фициално откриване"'

3 бр./ЗО 
участници

1200 3600 4320

4.
Изготвяне и публикуване на 
прессъобщения

6 бр. 150 900 1080
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на ОГ1РР 2014-2020 г.



.

ОБЩ И НА ВЕЛИКО ТЪРН О ВО
реп  I ж и вра с тех

Общо: 9400 11280
Участникът заявява желание за аванс в размер на 35 % от стойността на договора.

IV. Плик „Предлагани ценови параметри” от 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.

Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция 2 съдържа:
1. CD -  съдържащо ценовото предложение за обособена позиция № 2 -  1 бр.;
2. Ценово предложение по чл. 39. ал. 3. т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.2.). подписано и 

подпечатано от Димитринка Христова -  Управител на „Ес Пи Консулт БГ"ООД - 3 стр., 
стр.57-59;

Предлагано възнаграждение за изпълнение на позицията е:
19 480,00 (деветнадесет хиляди и четиристотин и осемдесет) лева без ДДС и
23 376,00 (двадесет и три хиляди триста седемдесет и шест) лева с ДДС,

  образувано както следва:________ ______________________ ___________________________
№
по

ред

Описание на дейностите
Количество

Едннична 
цена 

в лева без
ддс

Обща стойност  
в лева без ДДС

Общ а стойност  
в лева със ДДС

1.
Организиране и провеждане на 
начална и финална пресконференция 
по проекта

2 бр./ 30 
участници

1760 3520 4224

2.
Организиране и провеждане на 
церемония по започване на 
строителството - „П ърва копка"

3 бр./ 30 
участници

2100 6300 7560

3.
Организиране и провеждане на 
церемония „Официално откриване”

3 бр./ЗО 
участници

2400 7200 8640

4.
Изготвяне и публикуване на 
прессъобщения 6 бр.

410 2460 2952

Общо: 19480 23376
Участникът не заявява желание за аванс.

V. Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта с вх. № 31-206-1/25.05.2017 г. 
на „Издателска къща АБ“ ЕООД, с ЕИК 833034039, със седалище и адрес на управление: 
гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий” № 58, ет. 3, ай. 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.

Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция 2 съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.2.). подписано и 

подпечатано от Анелия Минкова -  Управител на ..Издателска къща АБ“ ЕООД - 3 стр.. стр.47- 
49;

2. CD -  съдържащо ценовото предложение за обособена позиция № 2 -  1 бр.:
Предлагано възнаграждение за изпълнение на позицията е:
15 000,00 (петнадесет хиляди) лева без ДДС и
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18 000,00 (осемнадесет хиляди) лева с ДДС, 
образувано както следва:

№
ПО
ред

О писание на дейностите
Количество

Единична 
цена 

в лева без
ддс

Обща стойност  
в лева без ДДС

Обща стойност  
в лева със ДДС

1.
Организиране и провеждане на 
начална и финална пресконференция 
по проекта

2 бр./ 30 
участници

300 600 720

2
О рганизиране и провеждане на 
церемония по започване на 
строителството - ..Първа копка”

3 бр./ 30 
участници

2000 6000 7200

3.
О рганизиране и провеждане на 
церемония ..Официално откриване“

3 бр./ЗО 
участници

2000 6000 7200

4.
Изготвяне и публикуване на 
прессъобщения

6 бр. 400 2400 2880

Общо: 15000 18000
Участникът заявява желание за аванс в размер на 20 % от стойността на договора.

VI. Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта с вх. № 5300-20526- 
5/25.05.2017 г. на „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, е 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.

Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция 1 съдържа:
1. CD -  съдържащо ценовото предложение за обособена позиция № 1 -  1 бр.;
2. Ценово предложение по чл. 39. ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.1.), подписано и 

подпечатано от Иван Димитров -  Управител на „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД - 3 стр.;
Предлагано възнаграждение за изпълнение на позицията е:
6 222,00 (шест хиляди двеста двадесет и два) лева без ДДС и
7 466,40 (седем хиляди четиристотин шестдесет и шест лева и четиридесет стотинки)

лева с ДДС,
______ образувано както следва:

№
по

ред

О писание на дейностите
Количество

Единична 
цена 

в лева без 
ДДС

Общ а стойност  
в лева без ДДС

Обща стойност  
в лева със ДДС

1. Изработка и монтаж на билборд 
/двустранен/

2 бр. 2500 5000 6000

2. Изработка и монтаж на постоянна 
обяснителна табела

6 бр. 100 600 720

3.
Изработване на информационен 
банер /с калъф и стоика/

1 бр.
100 100 120

4
Изработване на информационни 
стикери(лепенки) 5800 бр.

0.09 522 626.40

Общо: 6222 7466.40
Участникът заявява желание за аванс в размер на 35 % от стойността на договора.
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Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция 2 съдържа:
1. CD -  с надпис ..Ценово предложение ОП 2" -  1 бр.. но на диска няма нищо записано 

-  не съдържа никаква информация;
2. Ценово предложение по чл. 39. ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.2.), подписано и 

подпечатано от Иван Димитров -  Управител на ,.Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД - 3 стр.;
Предлагано възнаграждение за изпълнение на позицията е:
7 240,00 (седем хиляди двеста и четиридесет) лева без ДДС и
8 688,00 (осем хиляди шестстотин осемдесет и осем) лева с ДДС,

  образувано както следва:________ ______________________________________________

у ' О Б Щ И Н А  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О

№
по

ред

Описание на дейностите
Количество

Единична 
цена 

в лева без 
ДДС

Обща стойност  
в лева без ДДС

Общ а стойност  
в лева със ДДС

1.
Организиране и провеждане на 
начална и финална пресконференция 
по проекта

2 бр./ 30 
участници

350 700 840

2.
Организиране и провеждане на 
церемония по започване на 
строителството - „П ърва копка“

3 бр../ 30 
участници

990 2970 3564

3.
Организиране и провеждане на 
церемония „Официално откриване"

3 бр./ЗО 
участници

990 2970 3564

4.
Изготвяне и п \бликуване на 
прессъобщения

6 бр. 100 600 720

Общо: 7240 8688
Участникът заявява желание за аванс в размер на 35 % от стойността на договора.

VII. Плик „Предлагани ценови параметри” от 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.

Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция 1 съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39. ал. 3. т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.1.). подписано и 

подпечатано от Десислава Бенкова -  Управител на ..Инфо Трейнинг" ООД - 3 стр., стр.54-56;
Предлагано възнаграждение за изпълнение на позицията е:
6 396,00 (шест хиляди триста деветдесет и шест) лева без ДДС и
7 675,20 (седем хиляди шестстотин седемдесет и пет лева и двадесет стотинки) лева с

ДДС,
  образувано както следва:

№
по
ред

Описание на дейностите
Количество

Единична 
цена 

в лева без 
ДДС

Обща стойност  
в лева без ДДС

Обща стойност  
в лева със ДДС

1.
Изработка и монтаж на билборд 
/двустранен/

2 бр. 2500 5000 6000

2.
Изработка и монтаж на постоянна 
обяснителна табела

6 бр. 100 600 720

_________________________________________________________________________________________________________________44
Този документ е създаден в рамките на проай Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Т ърново", който се 
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3.
Изработване на информационен 
банер /с калъф и стоика/

1 бр.
100 100 120

4 Изработване на информационни 
стикери (лепенки) 5800 бр.

0,12 696 835.20

Общо: 6396 7675,20
Участникът не заявява желание за аванс.

Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция 2 съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39. ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.2.). подписано и 

подпечатано от Десислава Бенкова -  Управител на ..Инфо Трейнинг" ООД - 3 стр.. стр.59-61;
Предлагано възнаграждение за изпълнение на позицията е:
6 980,00 (шест хиляди деветстотин и осемдесет) лева без ДДС и 
8 376,00 (осем хиляди триста седемдесет и шест) лева с ДДС,

  образувано както следва:________ ____________ ______________________________________
№
по
ред

Описание на дейностите
Количество

Единична 
цена 

в лева без
ддс

Обща стойност  
в лева без ДДС

Обща стойност  
в лева със ДДС

1.
Организиране и провеждане на 
начална и финална пресконференция 
по проекта

2 бр./ 30 
участници

400 800 960

2.
Организиране и провеждане на 
церемония по започване на 
строителството - „П ърва копка”

3 бр./ 30 
участници

900 2700 3240

3.
Организиране и провеждане на 
церемония „Официално откриване"

3 бр./ЗО 
участници

900 2700 3240

4. Изготвяне и публикуване на 
прессъобщения 6 бр.

130 780 936

Общо: 6980 8376
Участникът не заявява желание за аванс.

VIII. Плик „Предлагани ценови параметри” от 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.

Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция 2 съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3. т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.2.), подписано и 

подпечатано от Николай Томов -  Изп.директор на ..Издателска къща Борба" АД - 3 стр., 
стр.38-40;

Предлагано възнаграждение за изпълнение на позицията е:
17 700,00 (седемнадесет хиляди и седемстотин) лева без ДДС и
21 240,00 (двадесет и една хиляди двеста и четиридесет) лева с ДДС,

  образувано както следва:________ ____________ __________ ___________________________
№ Описание на дейностите Единична Обща стойност Обща стойност
по Количество цена в лева без ДДС в лева със ДДС
ред в лева без
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1.
Организиране и провеждане на 
начална и финална пресконференция 
по проекта

2 бр./ 30 
участници

1200 2400 2880

9
Организиране и провеждане на 
церемония по започване на 
строителството - „П ърва копка"

3 бр./ 30 
участници

2200 6600 7920

3.
Организиране и провеждане на 
церемония „Официално откриване"

3 бр./ЗО 
участници

2500 7500 9000

4. Изготвяне и публикуване на 
прессъобщения 6 бр.

200 1200 1440

О бщ о: 17700 21240
Участникът заявява желание за аванс в размер на 20 % от стойността на договора.

IX. Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта с вх. № 5300-454-2/25.05.2017 
г. на „Д-Медия“ ООД, с ЕИК 104639352, със седалище и адрес на управление: гр. Велико 
Търново, ул. „Христо Ботев” № 86, тел.: 062/604 600; факс: 062/622 236, e-mail: 
dmedia.bg(rt gmail.com, лице за контакти: Станислав Стоянов - за Обособена позиция № 1 
и Обособена позиция № 2.

Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция 1 съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.1.). подписано и 

подпечатано от Станислав Стоянов -  Управител на „Д-Медия" ООД - 3 стр., стр.43-45;
2. CD -  съдържащо ценовото предложение за обособена позиция № 1 -  1 бр.;
Предлагано възнаграждение за изпълнение на позицията е:
7 880,00 (седем хиляди осемстотин и осемдесет) лева без ДДС и
9 456,00 (девет хиляди четиристотин петдесет и шест) лева с ДДС,

  образувано както следва:________________________________________________
№
по

ред

О п и сан и е на дейностите
К оли чество

Единична 
цена 

в л ев а  без 
ДДС

О бщ а стойност 
в л ев а  без ДДС

О бщ а стойност 
в л ев а  със ДДС

1. Изработка и монтаж на билборд 
/двустранен/

2 бр. 2500 5000 6000

? Изработка и монтаж на постоянна 
обяснителна табела

6 бр. 100 600 720

3.
Изработване на информационен 
банер /с калъф и стоика/

1 бр.
250 • 250 300

4
Изработване на информационни 
стикери (лепенки) 5800 бр.

0.35 2030 2436

О бщ о: 7880 9456
Участникът не заявява желание за аванс.

Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция 2 съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.2.). подписано и 

подпечатано от Станислав Стоянов -  Управител на „Д-Медия” ООД - 3 стр.. стр.43-45;
2. CD -  съдържащо ценовото предложение за обособена позиция № 2 -  1 бр.:
Предлагано възнаграждение за изпълнение на позицията е:
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18 800,00 (осемнадесет хиляди и осемстотин) лева без ДДС и 
22 560,00 (двадесет и две хиляди петстотин и шестдесет) лева с ДДС, 
образувано както следва:

РЕГИОНИ в  p a c t  ж

№
по

ред

О пнсание на дейностите
Количество

Единична 
цена 

в лева без 
ДДС

Обща стойност  
в лева без ДДС

Общ а стойност 
в лева със ДДС

1.
Организиране и провеждане на 
начална и финална пресконференция 
по проекта

2 бр./ 30 
участници

1000 2000 2400

2.
Организиране и провеждане на 
церемония по започване на 
строителството - „П ърва копка”

3 бр./ 30 
участници

2500 7500 9000

3.
Организиране и провеждане на 
церемония „О фициално откриване“

3 бр./ЗО 
участници

2500 7500 9000

4.
Изготвяне и публикуване на 
прессъобщения 6 бр.

300 1800 2160

Общо: 18800 22560
Участникът не заявява желание за аванс.

След като разгледа Ценовите предложения на участниците комисията установи, че 
отговарят на предварително обявените условия, не са констатирани несъответствия и 
аритметични грешки при изчисленията.

Преди да престъпи към оценка на допуснатите до оценка оферти, комисията извърши 
проверка за наличие на обстоятелства по чл. 72. ал. 1 от ЗОП и реши следното:

Да изиска иодробиа писмена обосновка за начина на образуване на предложените 
цени от:

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. за предложеното възнаграждение за изпълнение на 
позицията в размер на: 5 232,00 (пет хиляди двеста тридесет и два) лева без ДДС.

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

1. „Триера комюникейшънс" ЕООД, за предложеното възнаграждение за изпълнение 
на позицията в размер на: 7 700,00 (седем хиляди и седемстотин) лева без ДДС.

2. „Ламбаджиев Стандарт" ООД. за предложеното възнаграждение за изпълнение на 
позицията в размер на: 8 300,00 (осем хиляди и триста) лева без ДДС.

3. „Мега Комюникейшън" ЕООД, за предложеното възнаграждение за изпълнение на 
позицията в размер на: 9 400,00 (девет хиляди и четиристотин) лева без ДДС.

4. „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД, за предложеното възнаграждение за изпълнение на 
позицията в размер на: 7 240,00 (седем хиляди двеста и четиридесет) лева без ДДС.
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5. „Инфо Трейнинг" ООД. за предложеното възнаграждение за изпълнение на 
позицията в размер на: 6 980,00 (шест хиляди деветстотин и осемдесет) лева без ДДС.

В съответствие с чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията реши да изиска от посочените 
участници подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от тях 
цени. която следва да бъде представена в 5 (пет) дневен срок от получаване на искането.

Комисията реши следващото заседание да е след изтичане на срока за представяне на 
писмените обосновки от участниците.

Комисията завърши своята работа в 15:30 часа.

И.5. ПЕТО ЧАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРОВЕДЕНО Н \  19.03.2018 г.
На петото заседание на комисията, което се проведе на 19.03.2018 г. от 14:30 ч.. се 

отвориха и разгледаха получените - обосновки, извърши се оценка и класиране на 
допуснатите участници.

В протокола от дата 23.02.2018 г. за отваряне на ценовите предложения комисията е 
установила, че са налице условията на чл. 72, ал. 1 от ЗОП. Във връзка с това до съответните 
участници са изпратени писма за представяне на подробна писмена обосновка за начина на 
образуване на предложените от тях цени. както следва:

1. Писмо с изх. № 53-1803-1/28.02.2018 г. до „Триера комюникейшънс” ЕООД;
2. Писмо с изх. № 53-1723-2/28.02.2018 г. до „Ламбаджиев Стандарт“ ООД;
3. Писмо е изх. № 53-1804-1/28.02.2018 г. до „Мега Комюникейшън“ ЕООД;
4. Писмо с изх. № 53-1805-1/28.02.2018 г. до „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД;
5. Писмо с изх. № 53-1806-1/28.02.2018 г. до „Инфо Трейнинг“ ООД;

Писмата са получени от всички участници на дати, както следва:

№ Наименование на участника
Дата на 

получаване 
на писмото

Краен срок за 
получаване 
на писмена 
обосновка, 

съгласно чл. 
72, ал. 1 от 

ЗОП

Постъпил в 
Община Велико Търново 

отговор с вх. № и дата

1 „Триера комюникейшънс" ЕООД 02.03.2018 г. 07.03.2018 г. Отговор с вх.
№ 53-98-2/06.03.2018 г.

2 „Ламбаджиев Стандарт" ООД 01.03.2018 г. 06.03.2018 г. Отговор с вх.
№ 5300-1037-2/06.03.2018 г.

3 „Мега Комюникейшън' ЕООД 02.03.2018 г. 07.03.2018 г. Отговор с вх.
№ 53-959-1/07.03.2018 г.

4 „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД 01.03.2018 г. 06.03.2018 г. Отговор с вх.
№ 5300-20526-1/02.03.2018 г.

5 „Инфо Трейнинг" ООД 01.03.2018 г. 06.03.2018 г. Няма постъпил отговор
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Комисията констатира, че отговор с подробна писмена обосновка за начина на 
образуване на предложените цени не е постъпил от участник „Инфо Трейнинг“ ООД.

Участник „Инфо Трейнинг“ ООД, не е представил отговор, с който да обоснове 
направеното от него ценово предложение за изпълнение на поръчката. Съгласно 
предварително обявените условия в обявлението на обществената поръчка, документацията и 
чл. 107. т.З от ЗОП, възложителят отстранява участник, който не е представил в срок 
обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП.

Горните обстоятелства и условията на документацията, мотивират комисията да 
предложи участника „Инфо Трейнинг“ ООД, с оферта с вх. № 5300-21638-5/25.05.2017 г, 
подадена за Обособена позиция № 2, за отстраняване от последващо участие в процедурата 
на основание чл. 107, т. 1 (не е изпълнил условие посочено в документацията) и т. 3 от ЗОП.

Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценяване на постъпилите отговори 
от участниците, от които бе изискана писмена обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП:

I. Обосновка с вход. № 53-98-2/06.03.2018 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 - 
за Обособена позиция № 2, съдържа:

1. Обосновка за начина на образуване на ценовото предложение, подписана и 
подпечатана от Нели Апостолова - управител на „Триера комюникейшънс" ЕООД - 11 стр.;

2. Заверено копие на оферта от в. „Янтра днес" за публикации и разпечатка от web 
страницата на вестника -  2 стр.;

3. Заверено копие на оферта от БТА -  Пресклуб Велико Търново за наем на зала -  1
стр.:

4. Заверено копие на оферта от ..Green Box" за кетъринг -  1 стр.;
5. Заверено копие на сертификат за система за управление на качеството ISO 9001:2008 

на „Триера комюникейшънс" ЕООД -  1 стр.;
6. Заверено копие на талон за фирмен автомобил собственост на „Триера 

комюникейшънс" ЕООД -  1 стр.;
7. Заверени копия на фактури за материална активи на фирмата -  16 стр.;
В обосновката си участникът посочва, че при изготвяне на ценовото си предложение се 

ръководи от следните обективни обстоятелства, обуславящи методиката на ценообразуване и 
финалната стойност на ценовото предложение: минимизиране на разходите; рентабилност, 
свързана с използването на собствен ресурс (материален и нематериален) и професионален 
опит; ползване на преференции и отстъпки; оригинални технически решения във връзка с 
изпълнението.

Подробно е описано как точно е формирана цената на всяка от дейностите и разходите, 
свързани с изпълнението. Представена е подробна разбивка на цените по под-дейности.

Представени са подробно трите фактора, които влияят благоприятно за постигането на 
икономичност при формирането на единичните цени и общата цена за изпълнението на 
поръчката и които представляват изключително благоприятни за участника и за възложителя 
условия: Първи фактор е „техническо предложение, методология за изпълнение на поръчката, 
оригинални технически решения"; Втори фактор е ценовата политика на участника, а именно 
-  ниска норма на печалба към възложители от сектора на държавните и общински институции
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и към проекти, свързани със социални и обществено значими каузи; и Третия фактор е 
професионалният опит, експертиза и сертификати. Посочените фактора гарантират качество, 
рентабилност и оптимизирано използване на собствени ресурси, а оттам и изключително 
благоприятни условия и постигане на икономичност при изпълнението на поръчката.

Представени са доказателства (оферти, ценоразписи, фактури и др.). подкрепящи 
твърденията на участника.

Участникът е представил ценова обосновка, съдържаща подробна информация с 
доказателствен характер, като се е позовал на чл. 72. ал. 2. т. 1. т. 2 и т. 3 от ЗОП. Предвид 
гореизложеното комисията единодушно приема така представената от участника 
писмена обосновка за позиция 2.

II. Обосновка с вход. № 5300-1037-2/06.03.2018 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 - за 
Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2, съдържа:

Комисията установи наличието на приложно писмо с Изх. № 63/02.03.2018 г., 
подписано и подпечатано от Бойко Ламбаджиев -  Управител на „Ламбаджиев Стандарт" ООД
-  1 стр. и две папки с приложени обосновки и документи за Обособена позиция № 1 и 
Обособена позиция № 2.

Папка 1 (за обособена позиция 1) съдържа:
1. Обосновка - цени по Обособена позиция № 1, подписана и подпечатана от Бойко 

Ламбаджиев -  управител на „Ламбаджиев Стандарт“ ООД - 7 стр.;
2. Разбивка на цените по обособена позиция № 1 -  1 стр.;
3. Декларация, че участникът не е получавал и не получава държавна помощ, 

подписана и подпечатана от Бойко Ламбаджиев -  управител на „Ламбаджиев Стандарт" ООД
-  1 стр.;

4. Заверено копие на писмо от Агенция „Митници” до „Ламбаджиев Стандарт" относно 
издаване на ЕОРИ номер и на приложение за регистрация и идентификация на икономически 
оператор (EORI) - 2 стр.;

5. Заверено копие от Инвентарна книга -  4 стр.;
6. Заверено копие от Аналитична оборотна ведомост -  5 стр.:
7. Заверена Справка за актуално състояние на действащите трудови договори от НАП 

за „Ламбаджиев Стандарт" ООД -  1 стр.
Участникът обосновава предложените от него цени за артикулите и услугите с 

,,икономическите особености иа производствения процес" и „наличие на изключително 
благоприятни условия Подчертава, че ще се прилага „икономичност при изпълнението на 
поръчката", формиране на ниски цени. посредством максимално използване на собствени 
ресурси на фирмата и прилагане на невисоки, но достатъчни %-ти на печалба. Разполага със 
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производство и монтаж на билбордове и табели, собствен транспорт, собствен внос на
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рекламни материали и консумативи.
В подкрепа участник е приложил таблици, съдържащи разбивки на предложените цени, 

от които ясно се виждат параметрите, по които са структурирани предложените цени. 
Декларира, че не получава държавна помощ, като е приложена декларация в подкрепа на този 
факт. Документ за EORI номер, доказващ външнотърговската дейност на участника, справка 
от НАП за актуалните трудови договори в дружеството, инвентарна книга и аналитична 
оборотна ведомост.

Участникът е представил ценова обосновка, съдържаща подробна информация с 
доказателствен характер, като се е позовал на чл. 72. ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗОП. Предвид 
гореизложеното комисията единодушно приема така представената от участника 
писмена обосновка за позиция 1.

Папка 2 (за обособена позиция 2) съдържа:
1. Обосновка - цени по Обособена позиция № 2. подписана и подпечатана от Бойко 

Ламбаджиев -  управител на ..Ламбаджиев Стандарт" ООД - 7 стр.:
2. Разбивка на цените по обособена позиция № 2 -  1 стр.;
3. Декларация, че участникът не е получавал и не получава държавна помощ, 

подписана и подпечатана от Бойко Ламбаджиев -  управител на „Ламбаджиев Стандарт" ООД 
-  1 стр.;

4. Заверена копие на оферта -  разпечатка от e-mail от в-к „Янтраднес” -  1 стр.;
5. Заверено копие на оферта от Хотел ..Алегро” -  2 стр.;
6. Заверено копие от Инвентарна книга -  4 стр.;
7. Заверена Справка за актуално състояние на действащите трудови договори от НАП 

за ..Ламбаджиев Стандарт" ООД -  1 стр.
Участникът обосновава предложените от него цени за артикулите и услугите с 

,,икономическите особености па производствения процес" и ,,наличие иа изключително 
благоприятни условия ". Подчертава, че ще се прилага „икономичност при изпълнението на 
поръчката", формиране на ниски цени, посредством максимално използване на собствени 
ресурси на фирмата и прилагане на невисоки, но достатъчни %-ти на печалба. Разполага със 
значителен материален и експертен ресурс за самостоятелно реализиране на достатъчно 
крупни поръчки. При изпълнението няма да използва подизпълнители и така в предложените 
от него цени не се калкулира и % печалба за подизпълнител. Ще използват собствена техника, 
експертен ресурс и организация на изпълненията, собствен дизайн и предпечат. собствено 
видео- и аудио и професионална кино техника, собствена компютърна техника и 
специализиран софтуер и оборудване, собствен транспорт и висок процент отстъпки в 
медиите в качеството си на едрови потребител на медийни услуги.

В подкрепа участник е приложил таблици, съдържащи разбивки на предложените цени. 
от които ясно се виждат параметрите, по които са структурирани предложените цени. 
Декларира, че не получава държавна помощ, като е приложена декларация в подкрепа на този 
факт. Справка от НАП за актуалните трудови договори в дружеството, инвентарна книга и 
оферти от партньори.

Участникът е представил ценова обосновка, съдържаща подробна информация с 
доказателствен характер, като се е позовал на чл. 72, ал. 2. т. 1 и т. 2 от ЗОП. Предвид 
гореизложеното комисията единодушно приема така представената от участника
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писмена обосновка за позиция 2.

III. Обосновка с вход. № 53-959-1/07.03.2018 г. на „Мега Комюникейшън“ 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 - за Обособена позиция № 2, съдържа:

1. Писмена обосновка, подписана и подпечатана от Татяна Василева - управител на 
..Мега Комюникейшън"* ЕООД - 13 стр.;

2. Оферта от хотел „Алегро" за наем на зала и кетъринг -  4 стр.;
3. Оферта от Нова българска медийна група за публикуване на прессъобщения -  2 стр.;
В обосновката си участникът посочва, че за постигане на качественото и същевременно

с това финансово икономически обосновано предложение по обществената поръчка, 
дружеството се е базирало на: „ избор ла иай-подходящите комуникационни канали за 
изготвяне и публикуване на пресеъобщенията", ,,техническо и оригинално решение за 
изпълнение на поръчката", „икономичност при изпълнение на обществената поръчка",
,,наличие на изключително благоприятни условия"„спазване на задълженията по чл.115 от 
ЗОП" и „формиране на конкурентни цени, без да е ползвана до момента и да се ползва 
държавни помощ". Участникът обосновава предложението си с опит в областта на 
събитийния мениджмънт и печатна реклама повече от 10 години, натрупани материални и 
технически ресурси, които му позволяват да произвежда със собствени ресурси сценарии и 
програми за пресконференции, церемонии и информационни срещи, визии, дизайн, предпечат 
и печат на различни рекламно информационни материали и сувенири. Разполагане с 
дългогодишни контрагенти -  хотели, печатници, доставка на рекламни и офис консумативи и 
др.. които позволяват формиране на конкурентни цени. Участникът посочва, че ще използва 
собствени ресурси, няма подизпълнители, разполага със достатъчен собствен капитал и 
разумна печалба за дружеството. Разходите за осъществяване на поръчката са формирани на 3 
основни компонента: директни разходи, индиректни разходи и печалба на дружеството. 
Направено е конкретно разпределение на разходите по всяка дейност.

Участникът е представил ценова обосновка, съдържаща подробна информация с 
доказателствен характер, като се е позовал на чл. 72. ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗОП. 
Предвид гореизложеното комисията единодушно приема така представената от 
участника писмена обосновка за позиция 2.

IV. Обосновка с вход. № 5300-20526-1/02.03.2018 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 
- за Обособена позиция № 2, съдържа:

1. Писмена обосновка, подписана и подпечатана от Иван Димитров - управител на „Ди 
Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД - 11 стр.;

2. Принтскрийн от сайт на кетъринг услуги -  2 стр.;
3. Оферта от хотел „Болярски“ за нощувка с наем на зали и кафе паузи -  2 стр.;
4. Принтскрийн от сайт за кетъринг услуги -  6 стр.;
5. Копие на фактура за обява от „Янтра прес“ -  1 стр.
Участникът обосновава предложеното ценово предложение за изпълнение на
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дейностите на база на технически решения за реализиране на задачите, както и на база на 
наличието на изключително благоприятни условия. Участникът разполага с необходимите 
технологични и човешки ресурси и специализиран опит на фирмата в организирането на 
кампании за осигуряване на информация и публичност, чрез организиране на мероприятия. 
Конкурентни цени на база на дългогодишния опит с различни контрагенти. Компанията 
притежава сертификат за качество ISO 9001:2015, според който се осъществява цялата 
дейност на компанията. Притежание на собствена печатна база. със съвременни средства и 
машини за изработка на различни видове печатни материали. Участникът е описал всяка 
дейност и е направил разпределение на разходите за тях. В подкрепа участник е приложил 
оферта и ценови предложения за кетъринг.

Участникът е представил ценова обосновка, съдържаща подробна информация с 
доказателствен характер, като се е позовал на чл. 72. ал. 2. т. 1 и т. 2 от ЗОП. Предвид 
гореизложеното комисията единодушно приема така представената от участника 
писмена обосновка за позиция 2.

След като разгледа представените обосновки, комисията състави списък на 
допуснатите до оценка на ценовите предложения участници:

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 БЕ" 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. „Издателска къща Борба" АД с оферта с вх. № 31-144-1/25.05.2017 г.
8. „Д-Медия" ООД с оферта с вх. № 5300-454-2/25.05.2017 г.

На следващият етап от своята работа комисията пристъпи към оценка на допуснатите 
оферти по методиката за оценка от документацията за обществена поръчка. Оценяването на 
икономически най-изгодната оферта се извършва по критерий „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“ 
съгласно чл. 70. ал. 2, т. 1 от ЗОП.

Съгласно посоченото в документацията офертата на участника с най-ниско 
възнаграждение /най-ниска цена/ в лева за изпълнение на позицията получава максимален 
брой точки -  100 точки. Оценките на останалите оферти се изчисляват по формулата:
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Ц = (Ц т т /Ц л ) x 100 =  (брой точки)
Където Цп е предложената цена за изпълнение на позицията в лева без ДДС съгласно 

Ценовото предложение на съответния участник.
Където Ципи е най-ниската предложена цена за изпълнение на позицията в лева без 

ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници за съответната позиция.
Класирането на участниците се извършва въз основа на предложените възнаграждения 

/предлагани цени/ за изпълнение на позицията, като на първо място се класира участникът 
предложил най-ниско възнаграждение.

Забележка: При извършваме иа оценяването ще се използва закръгляване до втория 
знак след десетичната запетая.

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 
представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. От 
участие в процедурата се отстранява участник, който е посочил цена за позицията по-висока 
от прогнозната стойност за позицията. При разминаване между изписаното с цифри и 
изписаното с думи. за вярно се приема записът с думи.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти, когато оценките на две или повече оферти са равни.

Съобразно така определената формула, резултатите на участниците са. както следва:
Предлагани възнаграждения за Обособена позиция № 1 -  Изработка и монтаж иа 

билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер и 
информационни стикери (лепенки) ": ________________________________________________________

Участник Предлагано
възнаграждение

Резултат/оценка

„Ламбаджиев Стандарт" ООД 5 232,00 лева без ДДС 100 т.
„Мега Комюникейшън" ЕООД 7 007,40 лева без ДДС 5232.00/7007,40 х 100 

= 74,66 т.
„Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД 6 222,00 лева без ДДС 5232.00/6222,00 х 100 

= 84,09 т.
„Инфо Трейнинг" ООД 6 396,00 лева без ДДС 5232.00/6396,00 х 100 

= 81,80 т.
„Д-Медия" ООД 7 880,00 лева без ДДС 5232,00/7880,00 х 100 

= 66,40 т.

Предлагани възнаграждения за Обособена позиция № 2 -  Организиране и провеждане 
на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения

Участник Предлагано
възнаграждение

Резултат/оценка

„Триера комюникейшънс'" ЕООД 7 700,00 лева без ДДС 7240,00/7700.00 х 100 
= 94,03 т.

„Ламбаджиев Стандарт" ООД 8 300,00 лева без ДДС 7240.00/8300.00 х 100 
= 87,23 т.

„Мега Комюникейшън” ЕООД 9 400,00 лева без ДДС 7240,00/9400,00 х 100 
= 77,02 т.
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Точи документ е съчдаден в рамките на проект „Рачвитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново", който се 
осъществява е финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж“ 2014-2020 г.. съфинансирана от Европейския съюч чреч 
Европейския фонд ча регионално рачвитие. Цялата отговорност ча съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че точи доку мент отрачява офшшалното становище на Европейския съюч и Управляващия орган 
на 0 1 IPP 2014-2020 г.
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„Ес Пи Консулт БЕ“ ООД 19 480,00 лева без ДДС 7240.00/19480.00 х 100 
= 37,17 т.

„Издателска къща АБ” ЕООД 15 000,00 лева без ДДС 7240.00/15000.00 х 100 
= 48,27 т.

„Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД 7 240,00 лева без ДДС 100 т.
„Издателска къща Борба" АД 17 700,00 лева без ДДС 7240.00/17700,00 х 100 

= 40,90 т.
„Д-Медия" ООД 18 800,00 лева без ДДС 7240.00/18800,00 х 100 

= 38,51 т.

III. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:
Като взе предвид резултатите от оценката на офертите по определения в обявлението и 

документацията за обществена поръчка критерий за възлагане „Най-ниска цена", комисията 
единодушно предлага следното класиране на допуснатите до оценка участниците в открита 
процедура с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект 
„Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново" по 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна 
програма „Региони в растеж 2014-2020“ по 2 обособени позиции":

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

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

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

1-во място: „Ламбаджиев Стандарт“ ООД, гр. София - 100 т.
2-ро място: „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр. София - 84,09 т.
3-то място: „Инфо Трейнинг“ ООД, гр. Русе - 81,80 т.
4-то място: „Мега Комюникейшън“ ЕООД, гр. Пловдив - 74,66 т.
5-то място: „Д-Медия“ ООД, гр. Велико Търново - 66,40 т.

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

1-во място: „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр. София - 100 т.
2-ро място: „Триера комюникейшънс” ЕООД, гр. София - 94,03 т.
3-то място: „Ламбаджиев Стандарт“ ООД, гр. София - 87,23 т.
4-то място: „Мега Комюникейшън“ ЕООД, гр.Пловдив - 77,02 т.
5-то място: „Издателска къща АБ“ ЕООД, гр. Стара Загора - 48,27 т.
6-то място: „Издателска къща Борба” АД, гр. Велико Търново - 40,90 т.
7-мо място: „Д-Медия“ ООД, гр. Велико Търново - 38,51 т.
8-мо място: „Ес Пи Консулт БТ” ООД, гр. Шумен - 37,17 т.
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Точи документ е съчдаден в рамките на проект ..Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново", конто се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж“ 2014-2(12(1 г.. съфинансирана от Нвропенския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. I [ялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново н при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява офшшалното становище на Нвропенския съюз и Управляващия орган
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IV. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1 \  С КЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С КЛАСИРАНИЯ II Ч 
ПЪРВО МЯСТО УЧАСТНИК:

След като класира допуснатите участници и въз основа на констатациите, отразени в 
протоколите от работата на комисията, както следва: протокол № 1 от 29.05.2017 г„ протокол 
№  2 от 26.01.2018 г.. протокол № 3 от 19.02.2018 г., протокол № 4 от 23.02.2017 г. и протокол 
№ 5 от 19.03.2018 г.. Комисията предлага на възложителя да сключи писмен договор с 
класирания на първо място участник в открита процедура с предмет: „Изпълнение на 
мерки за информация и комуникация по проект „Развитие на модерна образователна 
инфраструктура в град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие'' на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ 
по 2 обособени позиции":

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

Обособена позиция № 2 -  „Организиране и провеждане на публични събития, 
официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения", както следва:

За обособена позиция № 1:
1-во място: „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, с предложена цена 5 232,00 лева без ДДС.

За обособена позиция № 2:
1-во място: „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, с предложена цена 7 240,00 лева без ДДС.

Настоящия доклад на комисията се предава на Възложителя за утвърждаване на 
основание чл. 106. ал. 1 от ЗОП. във връзка с чл. 60. ал. 3 от ППЗОП.

Към доклада се прилагат протоколите от работата на комисията /Протокол № 1. 
Протокол № 2, Протокол № 3, Протокол № 4 и Протокол № 5/. всички документи, изготвени в 
хода на работа на комисията, заедно с цялата документация по процедура с предмет:

„Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Развитие на 
модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско 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)", запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП;

Обособена позиция № 2 -  „Организиране и провеждане на публични събития, 
официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения", открита с Решение 
№ РД 24-37 от 19.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, с публикувано обявление с

Този 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 г.. съфннансирана от Европейския съюз чрез 
Нвропейскня фонд за рег ионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че тозн документ отразява офшшалното становище па Европейския съюз и Управляващия орган 
на ОИРР 2014-2020 г.
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ID 783615 на дата 19.04.2017 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.

Настоящият доклад се състави и подписа в един екземпляр от комисия, назначена със 
Заповед № РД 22-848/26.05.2017 г., изменена със Заповед № РД 22-2064/23.11.2017 г., 
изменена със Заповед № РД 22-89/12.01.2017 т. и изменена със Заповед № РД 22-354/ 
23.02.2018 г. на Кмета на Община Велико Т^ър^овс,!

КОМ ИСИЯ в състав:
П РЕ Д С Е Д А ТЕ Л :..............................

както следва:

/ \ \ ' v/ Мариела Цонева -  Директор на Дирекция ..Проекти и програми" в Община Велико Търново / 

И ЧЛЕНОВЕ:

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

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

/ инж. Валентина Миткова - Началник на отдел „Териториално развитие" в Дирекция 
„Строителство и v c t d o V t c t b o  на територията" в Община Велико Търново /

Л
/ Мая Тодорова^- Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки^в Община Велико 
Търново/

/ О . СПОЛУЧИХ доклада на комисията на дата:..ггГ л

Подпис:.............. /............
инж. д а  н и ел̂ дй м итрЬйкнов
Кмет на Община Велико Търнова У ' 

УТВЪРЖДАВАМ доклада на комисията на дата:.Яг. r.

i

Под п ис:................................................It •••••;•” .........
ИНЖ. ДАНИЕЛ Д И М И Т Щ Г Ш !О В  \
Кмет на Община Велико Тур)фв1> " jj"  ' ' '  )’.
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Готи документ е създаден в рамките на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново", конто се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г.. съфннанснрапа от Европейския съюз чре; 
Европейския фонд за регионално развитие. I [ялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява офицпалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган 
на ОИРР 2014-2020 г.
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