
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Д О К Л А Д
във връзка с чл. 67, ал. 6 от ППЗОП

От 14.06.2017 г. на Комисията, назначена със заповед № РД 22-974/13.06.2017 г. на 
Кмета на Община Велико Търново за провеждане на процедура по възлагане на обществена 
поръчка чрез пряко договаряне е предмет: „Доставка на рекламни материали с цел 
протоколно осигуряване на официалните срещи и прояви в Община Велико Търново - 
двуезични каталози „Велико Търново и регион”, DVD „Царевград Търнов - звук и 
светлина” и DVD „Велико Търново в сърцето на историята”, открита с Решение № РД 
24-51 от 06.06.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, публикувано на дата
06.06.2017 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП (РОП) под ГО номер 790407, с 
уникален номер на поръчката в РОП: 00073-2017-0033, с адрес на профила на купувача на 
Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/496/.

Съгласно Заповед № РД 22-974 от 13.06.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново 
на 13.06.2017 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Велико Търново се проведе заседание на 
комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нелина Църова -  Директор на дирекция "Култура, туризъм и 
международни дейности” в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Теодора Станчева -  Старши експерт на дирекция „Култура, туризъм и 

международни дейности" в Община Велико Търново;
2. Николина Ангелова -  Старши експерт в дирекция „Обществени поръчки” в 

Община Велико Търново,

със задача: да разгледа постъпилата в срок оферта за съответствие с изискванията 
към личното състояние, поставени от възложителя; да разгледа и провери съответствието на 
офертата с предварително обявените от Възложителя условия и да проведе преговори с 
поканения за участие в процедура на пряко договаряне по реда на чл. 18, ал. 1, т. 13 от 
Закона за обществените поръчки (ЗОП) участник.

В хода на работа на комисията не са правени промени във връзка със сроковете, 
задачите и състава й.

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

Комисията констатира, че във връзка с обявена процедура за възлагане на 
обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет „Доставка на рекламни материали 
е цел протоколно осигуряване на официалните срещи и прояви в Община Велико 
Търново - двуезични каталози „Велико Търново и регион”, DVD „Царевград Търнов -
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звук и светлина” и DVD „Велико Търново в сърцето на историята” е изпратена една 
покана за участие с изх. № 5300-397-49 от 06.06.2017 г. до „ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД, 
с ЕИК: 104593509, с краен срок за подаване на офертата до 17:00 ч. на 12.06.2017 г. В 
дадения срок от „ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД е постъпила оферта с вх. № 5300-397- 
53/09.06.2017 г. от 15:32 часа.

На заседанието на комисията присъства Борислав Йорданов -  управител на 
единствения поканен участник - „Царевград Търнов” ЕООД.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното 
съдържание и констатира наличието на отделен запечатан плик „Предлагани ценови 
параметри". Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и 
плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Констатации относно съответствието на участниците с изискванията към 
личното състояние, поставени от възложителя:

След извършване на действията по чл. 54, ал. 3 и 4 от ППЗОП, комисията пристъпи 
към разглеждане на представените в опаковка с вх. № 5300-397-53 от 09.06.2017 г. от 15:32 
часа на „Царевград Търнов" ЕООД документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА 
до разглеждане на техническото му предложение при следните мотиви:

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

ЗОП и липсата на основанията по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици 
(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен съгласно изискванията 
на закона и указанията на Възложителя.

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 съответствието с критериите за подбор:
В поканата за участие Възложителят не е определил критерии за подбор по 

отношение на поканения участник.

Констатации относно съответствието на техническото предложение с 
предварително обявените условия:

След като констатира съответствие на участника с поставените от възложителя 
изисквания към личното състояние, комисията пристъпи към разглеждане и проверка на 
техническото предложение на участника за изпълнение на поръчката. Комисията 
единодушно реши, че ДОПУСКА до по-нататъшно участие в процедурата участника 
„Царевград Търнов” ЕООД, ЕИК: 104593509, при следните мотиви:

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено съгласно указанията и 
образеца от поканата за участие и включва: срок за изпълнение на поръчката; срок за 
доставка, който не превишава максимално допустимия срок от 5 (пет) работни дни; 
подробно описание на артикулите, предмет на поръчката, в съответствие с изискванията на 
възложителя; лицата, които ще поддържат връзка с Възложителя и ще носят отговорност за 
приемане на поръчките относно видовете и количествата артикули, както и ще приемат 
рекламации от страна на Възложителя; както и всички задължителни декларации. След като 
разгледа внимателно техническото предложение, комисията се обедини единодушно, че 
техническото предложение на участника отговаря на предварително обявените условия на
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поръчката, посочени в раздел I .Лълно описание на предмета на поръчката и технически 
спецификации " от поканата за участие.

Констатации относно съответствието на ценовото предложение с предварително 
обявените условия:

Тъй като критерият за възлагане на поръчката е „Най-ниска цена", комисията 
пристъпи направо към отваряне, оповестяване и разглеждане на ценовото предложение на 
участника. За изпълнение на поръчката участникът предлага следните единични цени на 
а р т и к у л и т е :________________________________________________________________________
№
по

ред
Вид артикул

Единична 
цена в лева 

без ДД С

Единична 
цена в лева 

сД Д С

1 2 3 4

1 Печатен носител на Каталог „Велико Търново и регион" 6,67 8,00

2 Информационен носител DVD "Царевград Търнов - 
звук и светлина" 12,50 15,00

3 Информационен носител DVD "Велико Търново в 
сърцето на историята" 12,50 15,00

Съгласно предложението цената е формирана с оглед на изпълнение на условията и 
изискванията, подробно описани в Техническата спецификация и проекта на договор към 
поканата за участие и всички други изисквания на възложителя. В ценовата оферта са 
включени всички дейности и разходи, свързани пряко или косвено с изработването и 
доставката на стоките (за труд, материали, опаковка, доставка, данъци, такси, мита и др. 
разходи), както и други неупоменати по-горе за изпълнение на задълженията на 
изпълнителя по проекта на договор.

Комисията констатира, че ценовото предложение е изготвено съгласно указанията и 
образеца от поканата за участие. Предложените единични цени на артикулите не 
надвишават посочените в поканата прогнозни единични цени. Във връзка с посочените по- 
горе мотиви, комисията единодушно реши, че ДОПУСКА до по-нататъшно участие в 
процедурата участника „Царевград Търнов" ЕООД, ЕИК: 104593509.

Преговори с поканения участник:
След това. на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП, комисията пристъпи към 

провеждане на преговори с управителя на дружеството Борислав Йорданов за определяне 
на клаузите на договора, като резултатите от преговорите бяха отразени в протокола от 
работата на комисията. Съгласно поканата за участие обхвата на преговорите включва 
предложените от участника единични цени на артикулите, предмет на поръчката. 
Управителят потвърди предложената с ценовото предложение единична цена за печатен 
носител на Каталог „Велико Търново и регион" и предложи нова по-ниска единична цена 
за следните артикули -  информационен носител DVD “Царевград Търнов - звук и 
светлина” и информационен носител DVD “Велико Търново в сърцето на историята”, 
а именно вместо на цена от 12,50 лв. без ДДС и 15,00 лв. с ДДС, участникът предлага 
да доставя артикулите на цена от 8,33 лв. без ДДС и 10,00 лв. с ДДС.

Участникът се обвърза с направеното по време на преговорите предложение относно 
единичните цени на информационните носители (DVD "Царевград Търнов - звук и 
светлина" и DVD "Велико Търново в сърцето на историята") за целия срок на изпълнение



на договора, като подписа протокола от работата на комисията. Комисията прие 
предложението на участника, тъй като същото ще доведе до намаляване на разходите за 
възложителя.

Комисията обобщи постигнатите договорености по отношение на предложените от 
участника единични цени на артикулите, предмет на поръчката. Страните се съгласиха, че 
при подписване на договор за обществена поръчка и при заявка на артикули, предмет на 
договора, заплащането ще се извършва по единични цени на артикулите в лв. без и със 
ДДС. както следва:

№
по

ред
Вид артикул

Единична 
цена в лева 

без Д Д С

Единична 
цена в лева 

сД Д С

1 2 3 4

1 Печатен носител на Каталог ..Велико Търново и 
регион” 6,67 8,00

2 Информационен носител DVD ..Царевград Търнов - 
звук и светлина” 8,33 10,00

3 Информационен носител DVD „Велико Търново в 
сърцето на историята” 8,33 10,00

След приключване на договарянето с участника, комисията пристъпи към оценка на 
офертата по критерия за възлагане, определен с поканата за участие. Оценяването на 
икономически най-изгодната оферта се извършва по критерий ..Най-ниска цена” съгласно 
чл. 7, ал. 2. т. 1 от ЗОП. Обект на оценка са предложените от участника единични цени за 
артикулите.

Като взе предвид предложените от участника единични цени за доставка на 
артикулите, предмет на поръчката, комисията ги определя като икономически най-изгодни 
за възложителя и предлага следното класиране:

Първо място за „Царевград Търнов” ЕООД, ЕИК: 104593509

След приключване на договарянето с участника за определяне на клаузите на 
договора за изпълнение на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет: 
„Доставка на рекламни материали с цел протоколно осигуряване на официалните 
срещи и прояви в Община Велико Търново - двуезични каталози „Велико Търново и 
регион”, DVD „Царевград Търнов - звук и светлина” и DVD „Велико Търново в 
сърцето на историята” и въз основа на констатациите, отразени в протокола от работата на 
комисията от 13.06.2017 г„ Комисията

Р Е Ш И :

Предлага на Кмета на Община Велико Търново сключване на договор с класирания 
на първо място участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко 
договаряне с предмет: „Доставка на рекламни материали с цел протоколно осигуряване 
на официалните срещи и прояви в Община Велико Търново - двуезични каталози 
„Велико Търново и регион”, DVD „Царевград Търнов - звук и светлина” и DVD 
„Велико Търново в сърцето на историята”, както следва:
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„ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ” ЕООД, ЕИК: 104593509
с оферта с вх. № 5300-397-53/09.06.2017 г.
със седалище и адрес на управление:
гр. Велико Търново 5000, ул. „Христо Ботев" № 5,
тел.: 062/622 148, e-mail: tic@velikoturnovo.info,

При провеждане на процедурата не са изисквани и представяни мостри и/или 
снимки.

Настоящият доклад се състави в един екземпляр и се подписа от членовете на 
комисията.

Настоящият доклад с протокола от работата на комисията и цялата документация в 
процедурата се предава на Възложителя за предприемане на действия по чл. 106, ал. 3 от 
ЗОП. I

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:............
Нелина Църова -  Директор на д ире кщшрХТМ Д в Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ:

1....................................................

Теодора Станчева -  Старши експерт н ^ щ ^ к ц и я  КТМД в Община Велико Търново

Николина Ангелова -  Старши експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново

ПОЛУЧИХдрклада на комисията
' . Vна дата: ПодПйф-^у . '

ЗА КМЕТч ГАНЧО КАРАБАДЖАКОВ
Зам. - кмеЗп ̂ Хуманитарни дейности " 
в Община Велико Търново 
(Съгласно Заповед № РД 22-209 от 10.02.2017 г. 
на Кмета на Община Велико Търново)

УТВЪРЖДАВАМ доклада на комисията 

на дата: ............... Подпис:/; ___

ЗА КМ КТ: ГАНЧО КАРАБАДЖАКОВ
Зам.-кмет ,, Хуманитарни дейности " 
в Община.Врдико Търново 
(Съгласно ЗаповедтЖРД 22-209 от 10.02.2017 г. 
на Кмета на ОбщййаЗЗелико Търново)
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!

danielad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




