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

ЗАПОВЕД

* .№ > .28 - '03°
гр. Велико TbpH O Bofr\r/r.(<^2017 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 протокол от дата 13.06.2017 г. и доклад от 
14.06.2017 г. на Комисията, назначена със заповед № РД 22-974 от 13.06.2017 г. на Кмета на 
Община Велико Търново да разгледа постъпилата в срок оферта за съответствие с 
изискванията към личното състояние, да разгледа и провери съответствието на офертата с 
предварително обявените от Възложителя условия и да проведе преговори с поканения за 
участие участник в процедура на пряко договаряне по реда на чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП 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”, 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 ID номер 790407, с уникален номер на поръчката 
в РОИ: 00073-2017-0033, с адрес на електронната преписка в профила на купувача на 
Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/496/, с
прогнозна стойност без ДДС: 35 000 лева.

ОБЯВЯВАМ:

I. КЛАСИРАНЕТО за обществена поръчка чрез процедура на 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”:

1-во място за: „ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД, ЕИК: 104593509, с оферта с вх. № 5300
397-53 от 09.06.2017 г.

И. МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО:

Мотивите, отразени в протокола и доклада от работата на комисията. До
протокола и доклада от работата на комисията има осигурен свободен достъп на профила на 
купувача: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/496/

Съгласно изпратена покана с изх. № 5300-397-49 от 06.06.2017 г на Кмета на 
Община Велико Търново е поканено да подаде оферта едно дружество: „ЦАРЕВГРАД 
ТЪРНОВ" ЕООД с ЕИК: 104593509. В дадения срок от „ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ” ЕООД е 
постъпила оферта с вх. № 5300-397-53 от 09.06.2017 г. от 15:32 часа.
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Комисията е допуснала участника до оценка след като е установила, че същият е 
представил всички изискуеми документи, отговаря на изискванията за лично състояние, 
техническото и ценовото му предложения съответстват на изискванията на възложителя и 
на техническите спецификации.

На основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП комисията е провела преговори с управителя на 
дружеството Борислав Йорданов за определяне на клаузите на договора, като резултатите 
от преговорите са отразени в протокола от работата на комисията. Обхватът на преговорите 
включва предложените от участника единични цени на артикулите, предмет на поръчката. 
Управителят е потвърдил предложената с ценовото предложение единична цена за печатен 
носител на Каталог „Велико Търново и регион" и е предложил 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 е 
предложил да доставя артикулите на цена от 8,33 лв. без ДДС и 10,00 лв. с ДДС.

Участникът се е обвързвал 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 е подписал протокола от проведените преговори. Комисията е приела 
предложението на участника, тъй като същото ще доведе до намаляване на разходите за 
възложителя.

Комисията е обобщила постигнатите договорености по отношение на предложените 
от участника единични цени на артикулите, предмет на поръчката. Страните са се 
съгласили, 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 лееа 

без ДДС

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

Резултати от оценката:

Оценяването на икономически най-изгодната оферта се е извършило по критерий 
„НАЙ-НИСКА ЦЕНА" съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Обект на оценка са предложените 
от участника единични цени за артикулите. Като е взела предвид предложените от 
участника единични цени за доставка на артикулите, предмет на поръчката, комисията е 
определила същите за икономически най-изгодни за възложителя, тъй като същите не 
надвишават определените прогнозни единични цени, посочени в поканата за участие, и ще 
доведат до приемлив бюджетен разход за възложителя.

III. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
рекламни материали с цел протоколно осигуряване на официалните срещи и прояви в
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Община Велико Търново - двуезични каталози „В ел и к о  Търново и регион”, DVD 
„Царевград Търнов - звук и светлина” и DVD „Велико Търново в сърцето на 
историята”: 

„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@velikotumovo.info

при следните мотиви:
Утвърден доклад от дата 14.06.2017 г. на комисията, назначена със Заповед № РД 22- 

974 от 13.06.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново.
За участника „ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ” ЕООД, ЕИК: 104593509, избран за 

изпълнител са изпълнени следните условия:
1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата;
2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 

предварително обявените от възложителя услозия и избрания критерий за възлагане.

IV. Съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗОП препис от настоящата заповед да бъде изпратен на 
единствения участник в 3-дневен срок от издаването й.

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

Контрол по изгашнение на заповедта ще упражнявам лично.

ЗА КМЕТ:
ГАНЧО К А Р ^А Д Ж А К О В  (
Заместник-кмет „Хуманитарни дейности-'-' 
в Община Велико Търново '  „ £

(Съгласно Заповед № РД 22-209 от 10.02.2017 г. 
на Кмета на Община Велико Търново)

Съгласували:
Надя Петрова 
Директор на дирекуия ОП

Николина А нгелова- 
Старши експерт в дирекция ОП

Изготвил:
Даниела Дойнова - Главен експерт в дирекция ОП
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




