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

РЕШЕНИЕ

№

гр. Велико Търново 2018 г.

На основание чл. 44. ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 106. ал. 
6 от ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи от дати. 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
23.02.2018 г., протокол №  5 от 19.03.2018 г. и доклад от 19.03.2018 г. на Комисията, 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 г. и изменена със Заповед № РД 22- 
354/23.02.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, да провери съответствието на 
офертите с предварително обявените от Възложителя условия, да разгледа, оцени и класира 
допуснатите оферти в открита процедура по реда на чл. 18. ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по 
проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново ” по 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развит ие” на Оперативна 
програма „Региони в раст еж  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 провеж дане на публични събития, 
официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщ ения”, 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
номер 00073-2017-0025, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/480 и прогнозна стойност на поръчката 
60 000,00 лв. без ДДС, а по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 -  23 000 лв. без ДДС 
Обособена позиция № 2 -  37 000 лв. без ДДС

I. На основание констатациите и мотивите на комисията отразени в протоколите и 
доклада от нейната работа и при мотивите в настоящото решение отстранявам от участие в 
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 раст еж  2014-2020“ по 2 обособени позиции”:

Обособена позиция №  1 -  „Изработка и монт аж  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 прессъобщ ения”. следните участници

НАРЕЖДАМ:
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и оферти:

1.1. Оферта с вх. № 53-1115-1/25.05.2017 г., 10:47 ч. на „Мотифф 2012“ ООД, с ЕИК  
202170050, със седалище и адрес на управление: гр. Берковица, ул. „Иван Вазов” № 2, 
тел.: 0888 888 447; факс: 0953/8 44 55, e-mail: jois2005@ m ail.bg, подадена за Обособена 
позиция №  1 -  „Изработка и монт аж  на билборд и постоянна обяснителна табела , 
изработване на информационен банер и информационни стикери (лепенки) ” и Обособена 
позиция №  2 -  „Организиране и провеж дане на публични събития , официални церемонии  
и изготвяне и публикуване на прессъобщения ”

Правни и фактически основания за отстраняване:
Възложителят е изискал с писмо с изх. № 53-1115-2/23.11.2017 г. за удължаване срока 

на валидност на офертите до дата 25.05.2018 г. 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 па валидност на офертите е времето, през 
което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. 
Предлож ение 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 -  откаж е 
ди я удълж и ",

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.

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

Правни и фактически основания за отстраняване:
Възложителят е изискал с писмо с изх. № 5300-4817-1/23.11.2017 г. за удължаване 

срока на валидност на офертите до дата 25.05.2018 г. Участник „Ваканция“ ООД, не е 
представил отговор, с който да удължи валидността на офертата и към датата на заседанието 
на комисията 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. 
Предлож ение с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлено от Възложителя като 
несъответстващо на изискванията. Участникът life бъде отстранен от участ ие 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
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изискванията на документацията, но при последващо поискване от възлож ителя -  откаже 
да я удълж и".

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.

1.3. Оферта с вх. № 53-1015-2/25.05.2017 г., 15:32 ч. на „М еждународна търговска и 
бартерна къща“ ЕООД, с ЕИК 131183351, със седалище и адрес на управление: гр. 
София, ул. „Г.С.Раковски” № 82, ет. 2, ап. 8, тел.: 02/955 9129; факс: 02/955 9129, e-mail: 
m iroslav_nikolov@ yahoo.com, подадена за Обособена позиция №  2 -  „Организиране и 
провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на 
прессъобщения ”

Правни и фактически основания за отстраняване:
Възложителят е изискал с писмо с изх. № 53-1015-3/23.11.2017 г. за удължаване срока 

на валидност на офертите до дата 25.05.2018 г. Участник „Международна търговска и 
бартерна къща” ЕООД, не е представил отговор, с който да удължи валидността на офертата 
и към датата на заседанието на комисията 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. Предлож ение с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлено от Възложителя 
като несъответстващо на изискванията. Участникът 1це 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 удълж и

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 „М еждународна 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 
Обособена позиция № 2, за отстраняване от последващо участие на основание чл. 107, т.1 
и т. 2 от ЗОП.

1.4. Оферта с вх. № 53-1093-1/17.05.2017 г., 09:33 ч. на „Аркон нет“ ООД, с ЕИК 
202291079, със седалище и адрес на управление гр. Банкя. Лотос № 18 и адрес за 
кореспонденция: гр. София, ул. „Вискяр Планина” № 2, ет. 1, офис 1, тел.: 02/8781830, 
0876922356, e-mail: vdim itrova^arconnet.net, подадена за Обособена позиция №  1 -
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„Изработка и монт аж  на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на 
информационен банер и информационни стикери (лепенки) ”

Правни и фактически основания за отстраняване:
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 успешно  
изпълнела услуга за: изработване и монт аж  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:

- ..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. е 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
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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.”

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.

1.5. Оферта с вх. № 53-1114-1/25.05.2017 г., 10:22 ч. на „Бояна-Текс“ ООД, с ЕИК 
131380174, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Лагера”, ул. „Боговец”,
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бл. 38, вх. „В”, ап.10, тел.: 0878 591174, e-mail: boyanatex(rt gmail.com, подадена 3£ 
Обособена позиция №  1 -  „Изработка и монт аж  на билборд и постоянна обяснителна 
табела, изработване на информационен банер и информационни стикери (лепенки)” и 
Обособена позиция №  2 -  „Организиране и провеж дане на публични събития, официални 
церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения ”

Правни и фактически основания за отстраняване:
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.

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,
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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.”

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
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церемония по ..Първа копка" или „Официсано откриване" т и  друго успешно проведено 
публично събитие или официални 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 
ЕООД.

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

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, 
длъж ност и функции , така че ди се удостовери съответствие с минимално поставените 
изисквания. "

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

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

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

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

На основание констатациите, 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.

I.6. Оферта с вх. № 5300-21638-5/25.05.2017 г., 10:42 ч. на „Инфо Трейнинг“ ООД, с 
ЕИК 202318594, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Цар Калоян” № 2А, 
тел.: 0897 968 131; 0897 843 002; факс: 082/521 525, e-mail: evroproekti2014@ gmail.com, 
подадена за Обособена позиция №  1 -  „Изработка и монт аж  на билборд и постоянна 
обяснителна табела, изработване на информационен банер и информационни стикери 
(лепенки) ” и Обособена позиция №  2 -  „Организиране и провеж дане на публични събития, 
официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения ”

Правни и фактически основания за отстраняване:
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. В определения срок участникът „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.

ОБЯВЯВАМ:

II. КЛАСИРАНЕТО за обществена поръчка чрез 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 
раст еж  2014-2020“ по 2, обособени позиции'’:

Обособена позиция №  1 -  „Изработка и монт аж  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 провеж дане на публични събития, 
официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщ ения”, 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 
номер 00073-2017-0025, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tamovo.bg,/bg/profil-na-kupuvacha/480.

По Обособена позиция № 1 -  „Изработка и монтаж на билборд и постоянна 
обяснителна табела, изработване на информационен банер и информационни стикери
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(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-М едия“ 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-М едия“ ООД, гр. Велико Търново - 38,51 т.
8-мо място: „Ес Пи Консулт БГ” ООД, гр. Ш умен - 37,17 т.

III. М ОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО:

Мотивите, отразени в протоколите и доклада 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 23.02.2018 г., протокол № 5 от 19.03.2018 г. и доклад от
19.03.2018 г. До всички протоколи и доклада от работата на комисията има осигурен свободен 
достъп на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/480.

Съгласно обявлението за поръчка срокът за подаване на оферти в обявената открита 
процедура е бил до 25.05.2017 г. В дадения срок са посъпили общо 14 (четиринадесет) оферти, 
от които 8 (осем) оферти за обособена позиция №  1 и 13 (тринадесет) оферти за обособена 
позиция № 2.

За Обособена позиция № 1 -  ,,Изработка и монтаж  на билборд и постоянна 
обяснителна табела, изработване на информационен банер и информационни стикери 
(лепенки)", комисията е допуснала до оценка пет участника, след като е установила, че 
същите са представили всички изискуеми документи, отговарят на изискванията за лично 
състояние и на критериите за подбор, техническото и ценовото им предложения съответстват 
на изискванията на възложителя и на техническите спецификации.

За Обособена позиция № 2 -  Организиране и провеж дане на публични събития, 
официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения ", комисията е допуснала 
до оценка осем участника, след като е установила, че същите са представили всички 
изискуеми документи, отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за 
подбор, техническото и ценовото им предложения съответстват на изискванията на 
възложителя и на техническите спецификации.

Резултати от оценката:
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:

Ц = (Цшш/Цп) х 100 =  (брой точки)
Където Цп е предложената цена за изпълнение на позицията в лева без ДДС съгласно 

Ценовото предложение на съответния участник.
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Където Цгшп 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 извършване ни 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.

Съобразно така определената формула, резултатите на участниците са. както следва:

Предлагани възнаграждения за Обособена позиция № 1 -  ..Изработка и монтаж  на 
билборд и постоянна обяснителна табели, 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-М едия" ООД 7 880,00 лева без ДДС 5232.00/7880.00 х 100 

= 66,40 т.

Предлагани възнаграждения за Обособена позиция № 2 -  „ Организиране и провеж дане 
на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване ни прессъобщ ения":

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.

„М ега Комюникейшън" ЕООД 9 400,00 лева без ДДС 7240.00/9400.00 х 100 
= 77,02 т.

„Ес Пи Консулт БГ" 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-М едия" ООД 18 800,00 лева без ДДС 7240.00/18800,00 х 100 

= 38,51 т.



IV. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: 
„Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Развитие на модерна  
образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма „Региони в 
раст еж  2014-2020“ по 2 обособени позиции":

Обособена позиция №  1 -  „Изработка и монт аж  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 провеж дане на публични събития, 
официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщ ения”, открита с Решение 
№  РД 24-37 от 19.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, е публикувано обявление с 
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.

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

„Ламбаджиев С тандарт“ 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: lambadiiev.standard@ gm ail.com ,
с предложена цена 5 232,00 лева без ДДС.

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

„Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, с ЕИК 201557566,
със седалище и адрес на управление:
гр. София, ул. „М аслиново 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.

при следните мотиви:
Утвърден доклад на комисията, 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 г. и изменена със Заповед № РД 22-354/23.02.2018 г. на Кмета на Община 
Велико Търново.

Съгласно чл. 109. т. 1 и т. 2 от ЗОП за участниците, избрани за изпълнители по двете 
обособени позиции са изпълнени следните условия:

1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата и същите отговарят на 
критериите за подбор;

2. офертите на участниците са получили най-висока оценка при прилагане на 
предварително обявените от възлояштеля условия и избрания критерий за възлагане.

V. Съгласно чл. 24. ал. 1. т. 2 от ППЗОП настоящото решение да бъде публикувано в
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профила на купувача в деня на изпращането му до всички участници в процедурата в срок 
съгласно чл. 43. ал. 1 от ЗОП.

До всички протоколи и доклада от работата на комисията да бъде осигурен свободен 
достъп на профила на купувача: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/480.

VI. Съгласно чл. 197. ал. 1. т. 7 от ЗОП жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
може да се подава от всеки заинтересован участник в 10-дневен срок от получаването му. 
Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията, гр. София. бул. Витоша № 18. с 
копие и до Възложителя.

Контрол по изпълнение на ̂ решението ще^упражнявам лично.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ИНЖ. ДАНИЕЛ Д И М И Т Р 01
Кмет на Община Велико Търново.

Съгласували:
Надя Петрова «, 
Директор на д и р ещ и ? ОП

Русанка 
Главен к Р П

ч7 чМ л.експ— ~ — .......1 ОП

Изготвил;
Мая Тодоров‘а
Мл.експ
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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.




