
ПРОТОКОЛ №1 

Днес, 04.09.2018 г. в 14:00 ч., в зала 306 в сградата на Община Велико Търново, 
комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед №РД 22 -
1506/04.09.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да разгледа и оцени 
офертите, представени в отговор на обява с №ОБ - 24/21.08.2018 г. за обществена 
поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 187, ал. 1 и ал. 2 от 
ЗОП, започна разглеждането на постъпилите оферти във връзка с участие в обществена 
поръчка с предмет: „Публикации на различна по вид информация (заповеди, обяви и 
др.) в ежедневници във връзка с дейността на Община Велико Търново", по 
обособени позиции": Обособена позиция №1: Публикации на различна по вид 
информация (заповеди, обяви и др.) в ежедневници във връзка с дейността на: 
дирекция „Правно обслужване и управление на собствеността" (като относно отдел 
„Управление на собствеността" ще се включва управление на общинската 
собственост и друга информация за дирекцията), дирекция „Строителство и 
устройство на територията", дирекция „Проекти и програми", дирекция „Бюджет и 
финанси", общински предприятия, както и друга информация за нуждите на 
административни структури на Община Велико Търново; Обособена позиция №2: 
Публикации на различна по вид информация (заповеди, обяви и др.) в ежедневници 
във връзка с дейността на: дирекция „Правно обслужване и управление на 
собствеността" (като относно отдел „Управление на собствеността" ще се включва 
управление на общинската собственост и друга информация за дирекцията), 
дирекция „Социални дейности и здравеопазване" и структурите към нея, дирекция 
„Култура, туризъм и международни дейности" и структурите към нея, дирекция 
„Административно обслужване", дирекция „Образование, младежки дейности и 
спорт" и структурите към нея, както и друга информация за нуждите на 
административни структури на Община Велико Търново; Обособена позиция №3: 
„Публикации във връзка с провеждане на рекламна кампания в пресата на проект 
„FairDeal - мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски 
продукти в района на трансграничното сътрудничество", финансиран по Програма 
за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. 
Проектен код: 16.4.2.106, e-MS код: ROBG204"; Обособена позиция №4: Публикуване 
на информация в „24 часа" и сайта www.24chasa.be за нуждите на Община Велико 
Търново (обособена позиция №4 е възложена по реда на съответната й индивидуална 
стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез сключване на договор за възлагане)" 
с публикувана Информация за обява с ID 9079894 в Портала за обществени поръчки 
(ПОП) и Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с 
изх. №12 - 161 - 44/29.08.2018 г., публикувана в ПОП с ID №9080192 на 29.08.2018 г., с 
адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-
tarnovo.b^g/profil-na-kupuvacha/608. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павел Христов - началник на отдел „Информационно-техническо 
обслужване" в Община Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Христо Павлов - главен експерт в звено „Връзки с обществеността и протокол" в 
Община Велико Търново; 
2. Милена Курдова - главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново. 

http://www.24chasa.be
https://www.veliko-


В определения в обява №ОБ - 24/21.08.2018 г. за обществената поръчка срок са 
постъпили 5 оферти, както следва: 

•S за обособена позиция № 1 - 1 (една) оферта; 
^ за обособена позиция №2 - 1 (една) оферта; 
•S за обособена позиция №3 - 3 (три) оферти, 

поради което е приложен чл. 188, ал. 2 от ЗОП за обособени позиции №1 и №2 и срокът е 
удължен до 03.09.2018 г. В допълнително указния срок не са постъпили други оферти. 

След запознаване със списъка с участниците, членовете на комисията подписаха 
декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 

1. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на постъпилите оферти по реда 
на тяхното постъпване. 

I. Оферта с вход. №53 - 98 - 7/23.08.2018 г. от 10:23 часа на „Триера 
Комюникейшънс" ЕООД, гр. София 1415, бул. „Черни връх" №189 Г, вх. Б, ет. 4, ап. 
15, тел.: 0897 400056, факс: 02/9587069, e-mail: ndraganovaCftjgmail.com, управител 
Нели Апостолова, за обособена позиция №3, съдържа: 

1. Заявление за участие, в т.ч. опис на документите и информацията, съдържащи се 
в офертата, подписано и подпечатано от Нели Апостолова - управител (образец №1), 2 
стр. 

2. Техническо предложение, подписано и подпечатано от Нели Апостолова -

управител (Образец №2) - 2 стр. 
3. Ценово предложение, подписано и подпечатано от Нели Апостолова - управител 

(Образец №3) - 4 стр.: 
•S Обща стойност, получена след сумиране на предложените единични цени 

(без ДДС) за отделните видове дейности - 800,00 (осемстотин лв. и 00 ст.) лв.; 
•S Обща стойност, получена след сумиране на предложените стойности в лева 

(без ДДС) за видовете дейности - 17 800,00 (седемнадесет хиляди и осемстотин лв. и 00 
ст.) лева; 

S Авансово плащане в размер на 40%. 
4. Списък на услугите, подписан и подпечатан от Нели Апостолова - управител, 2 

стр. 
5. Заверени копия от Удостоверения - 2 броя, 3 стр. 
6. Електронен носител (CD) - 1 бр., съдържащ Електронен единен европейски 

документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за „Триера Комюникейшънс" ЕООД, 
подписан с електронен подпис от Нели Апостолова - управител. 

II. Оферта с вход. №5300 - 20526 - 11/27.08.2018 г. от 10:38 часа на „Ди Ем Ай 
Дивелопмънт" ЕООД, гр. София 1360, ул. „Маслиново клонче" №2, тел.: 02 4234859, 
факс: 02 4277713, e-mail: office(£>dmibg.com, за обособена позиция №3, съдържа: 

1. Електронен носител (CD) - 1 бр., съдържащ Електронен единен европейски 
документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД, 
подписан с електронен подпис от Иван Димитров - управител. 

2. Заявление за участие, в т.ч. опис на документите и информацията, съдържащи се 
в офертата, подписано и подпечатано от Иван Димитров - управител (образец №1), 2 стр. 
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3. Техническо предложение, подписано и подпечатано от Иван Димитров -
управител (Образец №2) - 2 стр. 

4. Ценово предложение, подписано и подпечатано от Иван Димитров - управител 
(Образец №3) - 3 стр.: 

•S Обща стойност, получена след сумиране на предложените единични цени 
(без ДДС) за отделните видове дейности - 725,00 (седемстотин двадесет и пет лв. и 00 ст.) 
лв.; 

•S Обща стойност, получена след сумиране на предложените стойности в лева 
(без ДДС) за видовете дейности - 9 850,00 (девет хиляди осемстотин и петдесет лв. и 00 
ст.) лева; 

•S Авансово плащане в размер на 40%. 

III. Оферта с вход. №53 - 2208 - 1/28.08.2018 г. от 10:44 часа на „Рекламен Маркет" 
ЕООД, гр. София 1000, ул. „Славянска" №29А, ет. 2, офис 9, тел.: 0886 704 800; 02 
8439405, e-mail: panevar@reklamenmarket.net, Румяна Панева - Чамова, за обособена 
позиция №3, съдържа: 

1. Заявление за участие, в т.ч. опис на документите и информацията, съдържащи се 
в офертата, подписано и подпечатано от Румяна Панева - Чамова - управител (образец 
№1), 2 стр. 

2. Разпечатан Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на 
„Рекламен Маркет" ЕООД - 17 стр. 

3. Електронен носител (CD) - 1 бр., съдържащ Електронен единен европейски 
документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за „Рекламен Маркет" ЕООД, подписан с 
електронен подпис от Румяна Панева - Чамова - управител. 

4. Разпечатан Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на 
Петко Петков - 16 стр. 

5. Декларация за разположение и ангажираност за изпълнение на поръчката като 
специалист „Предпечатна подготовка", подписана от Петко Петков. 

6. Техническо предложение, подписано и подпечатано от Румяна Панева - Чамова -
управител (Образец №2) - 2 стр. 

7. Ценово предложение, подписано и подпечатано от Румяна Панева - Чамова -
управител (Образец №3) - 4 стр.: 

•S Обща стойност, получена след сумиране на предложените единични цени 
(без ДДС) за отделните видове дейности - 1 348,00 (хиляда триста четиридесет и осем лв. 
и 00 ст.) лв.; 

•S Обща стойност, получена след сумиране на предложените стойности в лева 
(без ДДС) за видовете дейности - 17 986,00 (седемнадесет хиляди и деветстотин 
осемдесет и шест лв. и 00 ст.) лева; 

•S Авансово плащане в размер на 40%. 

IV. Оферта с вход. №5300 - 5035 - 1/28.08.2018 г. от 13:19 часа на „Янтрапрес" АД, гр. 
Велико Търново 5000, ул. „Бачо Киро" №3, тел.: 0887 870064, 062 610628, e-mail: 
dnes(ft),vali.bg. Елица Бораджиева, за обособена позиция №2, съдържа: 

1. Заявление за участие, в т.ч. опис на документите и информацията, съдържащи се 
в офертата, подписано и подпечатано от Радослав Владев - управител (образец №1), 2 стр. 

2. Електронен носител (CD) - 1 бр., съдържащ Електронен единен европейски 
документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за „Янтрапрес" АД, подписан с електронен 
подпис от Радослав Владев - управител на „Мултиком 2000" ЕООД. 
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3. Пълномощно от Радослав Владев - управител на „Янтрапрес" АД, с което 
упълномощава „Мултиком 2000" ЕООД да представлява „Янтрапрес" АД със своя 
електронен подпис. 

4. Техническо предложение, подписано и подпечатано от Радослав Владев -
управител (Образец №2.2) - 2 стр. 

5. Ценово предложение, подписано и подпечатано от Радослав Владев - управител 
(Образец №3.2) - 3 стр.: 

•/ Публикация на първа страница 
Черно-бяла - 1,50 лева/кв. см. 
Двуцветна (черно + допълнителен цвят) - 1,95лева/кв. см 
Пълноцветна - 2,35 лева/кв. см 

S Публикация на последна страница 
Черно-бяла - 1,15 лева/кв. см. 
Двуцветна (черно + допълнителен цвят) - 1,35 лева/кв. см 
Пълноцветна - 2,10 лева/кв. см 

S Публикация на вътрешна страница: 
Черно-бяла - 1,15 лева/кв. см. 
Двуцветна (черно + допълнителен цвят) - 1,20 лева/кв. см 
Пълноцветна - 1,90 лева/кв. см 

S Публикация на справочна страница 
Черно-бяла - 1,15 лева/кв. см. 

•S Обща стойност, получена след сумиране на предложените единични 
цени (без ДДС) за отделните видове услуги и публикации: 15,80 (петнадесет лв. и 80 
ст.) лева. 

6. Проект на договор - приложение 3.2, подписан и подпечатан - 14 стр. 

V. Оферта с вход. №5300 - 3058 - 2/28.08.2018 г. от 16:54 часа на Издателска къща 
„Борба" АД, гр. Велико Търново 5000, бул. „България" №2, тел.: 0886 102030, 062 
620308, e-mail: borbavt(a)vali.bg, Силвия Георгиева, за обособена позиция №1, 
съдържа: 

1. Електронен носител (USB флаш памет) - 1 бр., съдържащ Електронен единен 
европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за Издателска къща „Борба" АД, 
подписан от Николай Томов - изпълнителен директор. 

2. Заявление за участие, в т.ч. опис на документите и информацията, съдържащи се 
в офертата, подписано и подпечатано от Николай Томов и Александър Георгиев -
изпълнителни директори (образец №1), 2 стр. 

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Издателска 
къща „Борба" АД, подписан и подпечатан от Николай Томов - изпълнителен директор, 
Александър Георгиев - изпълнителен директор, Жана Канелова - член на съвета на 
директорите, Васил Томов - член на съвета на директорите и Виолета Димитрова - член 
на съвета на директорите, стр. 4-30. 

4. Техническо предложение, подписано и подпечатано от Николай Томов и 
Александър Георгиев - изпълнителни директори (Образец №2.1) - стр. 31-32 

5. Ценово предложение, подписано и подпечатано от Николай Томов и Александър 
Георгиев - изпълнителни директори (Образец №3.1) - стр. 33-36: 

S Публикация на първа страница 
Черно-бяла - 2,04 лева/кв. см. 
Двуцветна (черно + допълнителен цвят) - 2,88 лева/кв. см 
Пълноцветна - 3,12 лева/кв. см 

•S Публикация на последна страница 
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Черно-бяла - 1,32 лева/кв. см. 
Двуцветна (черно + допълнителен цвят) - 1,38 лева/кв. см 
Пълноцветна - 1,98 лева/кв. см 

•/ Публикация на вътрешна страница: 
Черно-бяла - 1,32 лева/кв. см. 
Двуцветна (черно + допълнителен цвят) - 1,38 лева/кв. см 
Пълноцветна - 1,80 лева/кв. см 

S Публикация на справочна страница 
Черно-бяла - 1,32 лева/кв. см. 

•S Обща стойност, получена след сумиране на предложените единични 
цени (без ДДС) за отделните видове услуги и публикации: 18,54 (осемнадесет лв. и 54 
ст.) лева; 

•S Пълна ценова листа: 
•S Публикация на първа страница 

Черно-бяла - 2,04 лева/кв. см. 
Двуцветна (черно + допълнителен цвят) - 2,88 лева/кв. см 
Пълноцветна - 3,12 лева/кв. см 

•S Публикация на последна страница 
Черно-бяла - 1,32 лева/кв. см. 
Двуцветна (черно + допълнителен цвят) - 1,38 лева/кв. см 
Пълноцветна - 1,98 лева/кв. см 

•S Публикация на вътрешна страница: 
Черно-бяла - 1,32 лева/кв. см. 
Двуцветна (черно + допълнителен цвят) - 1,38 лева/кв. см 
Пълноцветна - 1,80 лева/кв. см 

S Публикация на справочна страница 
Черно-бяла - 1,32 лева/кв. см. 

2. На следващото си заседание комисията ще обсъди наличието и съответствието на 
представените документи с изискванията за лично състояние и критериите за подбор 
на участниците. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 

Комисията приключи работа в 15:20 часа. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/Павел Христов—началник на отдел ИТО в Община Велико Търново/ 

А 
И ЧЛЕНОВЕ: 

/Христо Павлов - г^даъен експерт в звено ВОП в Община Велико Търново/ 

/Милена Курдова - главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново/ 
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




