
ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 05.12.2017 г., в 09:30 ч., в стая № 306 в сградата на Община Велико Търново, 
комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал.1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22 -  
1918/06.11.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на 
постъпилата оферта, представена в отговор на покана с № 53-1530-1/31.10.2017 г. за 
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.З, т.2 от ЗОП, във връзка с чл. 191, ал. 1, т. 2 
от ЗОП чрез изпращане на покана до определени лица с предмет: „Доставка на 200 броя 
книги „Търново и Търновският край по време на Руско-турската война 1877-1878 г.“, с 
адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko- 
tarnovo .bg/bg/profil-na-kupuvacha/536.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Маринова -  Юрисконсулт в Дирекция „Култура, туризъм и 
международни дейности“ в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Антония Папазова -  Главен счетоводител в Счетоводство към Дирекция „Култура,

туризъм и международни дейности“ в Община Велико Търново;
2. Трета Маринова -  Старши експерт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община

Велико Търново.

Поради отсъствието на Невена Върбанова -  Младши експерт по Програма „Старт 
на кариерата“ в Община Велико Търново нейното място бе заето от Трета Маринова -  
Старши експерт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново, за което 
същата подписа декларация относно обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и 
ал. 13 ППЗОП.

Комисията направи проверка за спазване на срока, посочен в Протокол № 1 от дата 
06.11.2017 г. за представяне на липсваща и несъответстваща информация и допълнителни 
документи и установи следното:

В отговор на приложно писмо до участника с изх. № 53-1530-1#1/10.11.2017 г., в 
срок е постъпил отговор от участника ЕТ „Стоян Чаушев -  Антика 1“, с вх. № 53-1530- 
3/13.11.2017 г.:

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на допълнително представените 
документи и информация, изискани от участника и проверка на съответствието му с 
изискванията, поставени от Възложителя.

I. Отговор с вх. № 53-1530-3/13.11.2017 г. на ЕТ „Стоян Чаушев -  Антика 1“, 
гр. Велико Търново, ул. „Г. Мамарчев“ № 16, тел.: 0887467534; e-mail:
chayshev_ps@yahoo.com, лице за контакт: Стоян Чаушев, съдържа:

- Представяне на участника -  по Образец № 1, подписано и подпечатано от Стоян 
Чаушев, 2 стр.;

https://www.veliko-
mailto:chayshev_ps@yahoo.com


1

- Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и
7 от ЗОП) - по Образец № 4, подписана и подпечатана, 1 стр.;

- Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от 
ЗОП) - по Образец № 5, подписана и подпечатана, 1 стр.;

- Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици -  по Образец № 7, подписана и 
подпечатана, 1 стр.

- Декларация за уреждане на авторските и сродните права, подписана от проф. д-р 
Лиляна Цонева (автор на книгата „Велико Търново и Търновският край по времето на 
Руско-турската война 1877 -  1878“)

- Декларация за уреждане на авторските и сродните права, подписана от проф. д. и. 
н. Иван Тютюнджиев (автор на книгата „Велико Търново и Търновският край по времето 
на Руско-турската война 1877 -  1878“)

- Декларация за уреждане на авторските и сродните права в съответствие с 
действащата нормативна уредба и предоставяне на тиража за разпространение на ЕТ 
„Стоян Чаушев -  Антика 1“, подписана от Стоян Чаушев

След анализ на представените документи и информация от опаковката на ЕТ 
„Стоян Чаушев -  Антика 1“ (описани в Протокол № 1), заедно с допълнително 
представените документи с отговор с вх. № 53-1530-3/13.11.2017 г. (описани в настоящия 
протокол), комисията констатира следното:

1. В Представяне на участника -  Образец № 1, представен с отговор с вх. № 53- 
1530-3/13.11.2017 г„ е попълнена необходимата информация относно лицето, 
представляващо участника.

2. В представената с отговор с вх. № 53-1530-3/13.11.2017 г. декларация по чл. 97, 
ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП) -  по Образец № 4, са 
декларирани обстоятелствата в съответствие с поставените изисквания на приложените в 
документацията образци, като са зачертани неверните обстоятелства. По този начин 
участникът е отстранил констатирания пропуск, като е декларирал липсата на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП.

3. В представената декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) по Образец № 5, участникът е отстранил констатирания пропуск. 
В съответствие с поставените изисквания на приложените в документацията образци, са 
зачертани неверните обстоятелства. Така участникът е декларирал липсата на 
обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

4. В представената с отговор с вх. № 53-1530-3/13.11.2017 г. декларация по чл. 3, т.
8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 
техните действителни собственици -  по Образец № 7, участникът е отстранил 
констатирания пропуск, като е зачертал неверните обстоятелства.

5. Представени са декларации за уреждане на авторските и сродните права, 
подписани от проф. д-р Лиляна Цонева и проф. д. и. н. Иван Тютюнджиев (автори на 
книгата „Велико Търново и Търновският край по времето на Руско-турската война 1877 -  
1878“), както и декларация за уреждане на авторските и сродните права и предоставяне на 
тиража за разпространение на ЕТ „Стоян Чаушев -  Антика 1“.

От така представените документи е видно, че участникът отговаря на 
предварително обявените условия и офертата отговаря на изискванията на Възложителя.
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Предвид гореизложеното комисията реши да допусне до разглеждане 
техническото предложение на участника.

Техническо предложение (образец № 2) от оферта с вход. № 53-1530- 
2/02.11.2017 г. от 14:46 часа на ЕТ „Стоян Чаушев -  Антика 1“, гр. Велико Търново,
съдържа:

Декларация за срока на валидност на офертата -  60 (шестдесет) календарни дни,
считано от датата на получаване на офертата
Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора
Предложен срок за изпълнение на поръчката -  7 (седем) календарни дни,
считано от получаване на заявка от страна на възложителя

Комисията пристъпи към проверка за съответствието на техническото 
предложение с изискванията на Възложителя и установи, че същото отговаря на 
поставените такива, след което разгледа ценовото предложение на участника.

Ценово предложение (Образец № 3) от оферта с вход. № 53-1530-2/02.11.2017 г. 
от 14:46 часа на ЕТ „Стоян Чаушев -  Антика 1“, гр. Велико Търново, съдържа:

Предложена цена (обща стойност) за изпълнение на поръчката: 5 000.00 
(пет хиляди) лева, крайна цена

Предложена единична цена за книгата „Търново и Търновският край по 
време на Руско-турската война 1877 -  1878 г.“ -  25.00 (двадесет и пет) лева, крайна 
цена.

Съгласно предложението цената е формирана от сумата на предложените единични 
цени, с оглед на изпълнение на условията и изискванията, описани в Техническата 
спецификация, проекта на договор, образците към документацията за обществена поръчка 
и всички други изисквания на възложителя. Ценовото предложение включва: стойността 
на предлаганите книги, опаковката и маркировката им, дължимите вносни мита, данъци, 
такси и всички други разходи за изпълнение предмета на поръчката, съгласно 
техническите изисквания на възложителя за предлаганите книги.

Комисията констатира, че ценовото предложение е изготвено съгласно 
изискванията на документацията, указанията на възложителя и образеца от 
документацията за обществена поръчка. Съгласно посоченото в поканата, т. 5 „Критерий 
за възлагане“, както и в т. 9 от документацията за обществената поръчка, критерият за 
оценка е „Най-ниска цена“.

Комисията взе предвид предложената от участника единична цена за книгата 
„Търново и Търновският край по време на Руско-турската война 1877 -  1878 г.“, както и 
формираната на тази база обща стойност за изпълнение на поръчката, и прецени, че 
участникът е съобразил ценовото си предложение с определената от възложителя 
прогнозна стойност на поръчката (5 000.00 лв. с ДДС). Поради това комисията определи 
ценовото предложение като икономически изгодно за възложителя и оцени участника с 
максимален брой от 100 точки.

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

Като взе предвид резултатите от оценката Комисията предлага следното класиране 
и сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на



200 броя книги „Търново и Търновският край по време на Руско-турската война 1877- 
1878 г.“ , на база горепосочените мотиви, както следва:

1-во място: ЕТ „Стоян Чаушев -  Антика 1“, гр. Велико Търново

С настоящият протокол комисията приключва работата си.

Настоящият протокол се състави в един екземпляр.

Съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП настоящият протокол и съпровождащата го 
документация се предава на Възложителя за утвърждаване.

Комисията приключи работа в 10:15 часа.

Настоящия протокол се състави в един екземпляр.

КОМИСИЯ в състав:
s '

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  у_л .......................................
/Таня Маринова -  Юрисконсулт в Дирекция „Култура, туризъм и международни 
дейности“ в Община Велико Търново/

И ЧЛЕНОВЕ:

..................................................................................................................  - V - ....................................

/Антония Папазова -  Главен—счетоводител в Счетоводство към Дирекция „Култура, 
туризъм и мсждун^юднщдейпости“ в Община Велико Търново/

......................... о ~ > . - ..........................................................................................

/ Грета Маринова -  Старши експерт в дирекция „Общественищоръчки“ в Община Велико 
Търново/ /

f t . mПолучих протокола на комисията на дата:  ........................................... " ’V*

Подпис:.,.......
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПА1
Кмет на Община Велико Търново

УТВЪРЖДАВАМ протокола на комисията на дата:.......... /.
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ИНЖ. ДАНИЕЛ Н АМ
Кмет на Община Велиь
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Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




