
ПРОТОКОЛ №3 

Днес, 21.09.2018 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, продължи 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 е 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.bg 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 r., с 
адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-
tamo vo .b g/b jg/pro fi 1-na-kupu vach a/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.bg
https://www.veliko-
http://tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/608


На 10.09.2018 г. на участниците е изпратен протокол №2 от 10.09.2018 г. на 
комисията. 

В изпълнение на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията изпрати по куриер на 
участниците в обществената поръчка протокол №2 от 10.09.2018 г. от работата на 
комисията, който в същия ден беше публикуван и в Профила на купувача на адрес: 
https://www.ve1iko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/608/, 

В изпълнение на срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП са постъпили в срок следните 
отговори: 

1. Отговор с вх. №31 - 24 - 1/12.09.2018 г. от Издателска къща „Борба" АД, 
ЕИК200614908, с адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново 5000, бул. „България" №2, 
тел.: 0886 102030, 062 620308, e-mail: borbavt(a>vali,bg, Силвия Георгиева, за обособена 
позиция №1. 

2. Отговор с вх. №53 - 2208 - 2/13.09.2018 г. от „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. 

I. Констатации относно съответствието на участниците с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя: 

1. В изпълнение на срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП участникът, по отношение на 
който е констатирано несъответствие или липса на информация, не представи своя 
отговор. 

Участникът „Янтранрес" АД е получил протокол №2 от 10.09.2018 г. на 
комисията на дата 11.09.2018 г. Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците в срок от 5 
работни дни следва да представят отговори, съдържащи документи за отстраняване на 
констатираните липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното 
състояние или критериите за подбор. Посоченият по-горе срок от 5 работни дни изтича на 
дата 18.09.2018 г, В определения срок няма постъпил отговор от участника .^Янтрапрес" 
АД. 

С протокол от дата 10.09.2018 г., комисията е констатирала следната липса, 
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или 
критериите за подбор, както следва: 

1). Представения еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от Радослав Владев, 
като управител на „Мултиком 2000" ЕООД. В чл. 4 от ЗЕДЕУУ са дефинирани понятията 
автор и титуляр на електронното изявление. Съгласно тази разпоредба автор на 
електронното изявление е физическото лице, което в изявлението се сочи като негов 
извършител, а титуляр на електронното изявление е лицето, от името на което е 
извършено електронното изявление. Отнесено към ЕЕДОП това означава, че приемането 
или не на определен тип подпис е зависимо от това какви данни и информация се 
съдържат в документа, който е подписан. Така например за обстоятелствата по чл. 54, ал. 
1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП е достатъчно да се установи, че автор на подписа е съответното 
задължено лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 във връзка с чл. 40 от ППЗОП. За 
обстоятелства обаче, които ангажират юридическото лице (отнасящи се до дружеството), 
трябва авторът на подписа да е лице, което притежава необходимите правомощия да 
декларира тези обстоятелства. И поради това, че ЗОП не допуска деклариране на 
обстоятелства относно тези, които касаят дружеството чрез пълномощник е 
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необходимо подписване па еЕЕДОП от лицето с електронен подпис с титуляр 
„Янтрапрес" АД, който е действителния участник в обществената поръчка. 

2). В Част II, раздел „В" на ЕЕДОП участникът не е декларирал дали ще използва 
капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор. Участникът следва да 
декларира това в Част П, Раздел „В" - Информация относно използването на капацитета 
на други субекти на еЕЕДОП. 

3. В част IV Критерии за подбор, раздел , 3 " - Технически и професионални 
способности, т. „Образователна и професионална квалификация" от ЕЕДОП, участникът 
не е посочил професионален опит в години на лицето, което е с професионална 
компетентност - специалист „предпечатна подготовка" или еквивалент, в съответствие с 
минималните изисквания, поставени от Възложителя. 

Поради факта, че не е получен отговор в определения срок - 18.09.2018 г. от 
участника ,Днтрапрес" АД, комисията единодушно реши, че не са отстранени 
установените нередности и е налице несъответствие на участника, относно това, че: 

1). Не е представен нов еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от Радослав 
Владев, като управител на „Янтрапрес" АД, който е действителния участник в 
общественапш поръчка. Така обстоятелствата за лично състояние на участника, които 
ангажират юридическото лице (отнасящи се до дружеството), не са декларирани. 

2). В Част II, раздел „В" на ЕЕДОП участникът не е декларирал дали ще използва 
капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор. 

3). В част IV Критерии за подбор, раздел „В" - Технически и професионални 
способности, т. „Образователна и професионална квалификация" от ЕЕДОП, посоченият 
персонал не отговаря на минималните изискванията на Възложителя, тъй като 
участникът не е декларирал необходимия професионален опит в години на лицето с 
професионална компетентност - специалист „предпечатна подготовка", с което ще 
разполага участникът. 

На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, комисията единодушно реши да не допусне 
участника „Янтрапрес" АД до разглеждане на техническото му предложение при 
изложените мотиви. 

Комисията единодушно предлага за отстраняване от участие в процедурата 
участника „Янтрапрес" АД на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, а именно възложителят 
отстранява от процедурата участник, който не отговаря на поставените критерии за 
подбор или не е изпълнил друго условие, посочено в документацията (изискванията 
за лично състояние и поставените критерии за подбор). 

В изпълнение на срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП останалите участниците, по 
отношение на които е констатирано липса, непълнота или несъответствие на 
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 
представиха своите отговори в срок и със съдържание, както следва: 

I. Отговор с вх. №31 - 24 - 1/12.09.2018 г. от Издателска къща „Борба" АД, 
ЕИК200614908, с адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново 5000, бул. „България" 
№2, тел.: 0886 102030, 062 620308, e-mail: borbavt@vali.bg. Силвия Георгиева, за 
обособена позиция №1: 

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 и Александър Георгиев - изпълнителни директори. 
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II. Отговор с вх. №53 - 2208 - 2/13.09.2018 г. от „Рекламен Маркет" ЕООД, гр. 
София 1000, ул. „Славянска" №29А, ет. 2, офис 9, тел.: 0886 704 800; 02 8439405, е-
mail: panevar(fi)reklamenmarket.net, Румяна Панева - Чамова, за обособена позиция 
№3: 

1. 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. 

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

2. Констатации относно съответствието на останалите участниците с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя: 

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: ndraganova@gmail.com, управител 
Нели Апостолова, за обособена позиция №3, съдържа: 

След като се запозна с представените документи и информация в офертата на 
„Триера Комюникейшънс" ЕООД, описани в настоящия протокол, комисията се 
обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми документи и е 
налице съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя. 

Комисията единодушно реши да допусне участника до разглеждане на 
техническото му предложение при следните мотиви: 

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

ЗОП чрез представяне на ЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП. 
Участникът е декларирал също липсата на пречки за участие в процедура по ЗОП, 

съгласно: 
S наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 относно присъди за 

престъпления по чл. 1 9 4 - 2 0 8 , чл. 213 а - 2 1 7 , чл. 219 - 252 и чл. 2 5 4 а - 2 6 0 от НК, които 
имат характер на национално основание за изключване; 

S Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици; 

^ чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество; 

S липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП. 
По отношение на изискванията за технически и професионални способности: 
„Триера Комюникейшънс" ЕООД, гр. София притежава опит в изпълнението на 

услуга идентична или сходна с предмета на поръчката, а именно изпълнени публикации 
на различна по вид информация в ежедневници, за доказването на които участникът е 
попълнил Част IV, Раздел В, „Технически и професионални способности, „За поръчки за 
услуги: извършени услуги от конкретния вид" от ЕЕДОП, като е посочил 2 услуги с 
„Контракс" ЕАД и Агенция „Пътна инфраструктура" с предмети, както следва: 

S „Публикации в национални ежедневници (10 бр.) и медийна кампания в 
интернет (публикуване на 10 банера) за ГТ-продукти и решения на „Контракс" ЕАД" за 
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период: 01.02.2015 г. - 01.12.2015 г. на стойност 8 800,00 лв. и 
S „Изработка, дизайн на рекламни материали по проект инфо-публичност: 

печатни, рекламни и информационни, сувенири, медийна кампания с публикации в 
националната преса - 4 броя, пресконференции, банер, интернет-реклама и др." за 
период: 11.05.2015 г. - 15.12.2015 г. на стойност 14 600,00 лв. 

Участникът разполага с едно лице специалист „Предпечатна подготовка", 
притежаващ необходимата професионална компетентност и професионален опит, с което 
участникът отговаря на минималните изисквания на Възложителя. За доказване 
участникът е представил списък на персонала в Част IV, Раздел В „Образователна и 
професионална квалификация" от ЕЕДОП. 

Комисията допуска участника до етап на разглеждане на техническото му 
предложение при мотиви, отразени в настоящия протокол. 

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(ajdmibg.com, за обособена позиция №3, съдържа: 

След като се запозна с представените документи и информация в офертата на „Ди 
Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД, описани в настоящия протокол, комисията се обедини 
единодушно, че участникът е представил всички изискуеми документи и е налице 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя. 

Комисията единодушно реши да допусне участника до разглеждане на 
техническото му предложение при следните мотиви: 

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

ЗОП чрез представяне на ЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП. 
Участникът е декларирал също липсата на пречки за участие в процедура по ЗОП, 

съгласно: 
S наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 относно присъди за 

престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 2 5 4 а - 260 от НК, които 
имат характер на национално основание за изключване; 

S Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици; 

S чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество; 

•S липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП. 
По отношение на изискванията за технически и професионални способности: 
„Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД, гр. София притежава опит в изпълнението на 

услуга идентична или сходна с предмета на поръчката, а именно изпълнени публикации 
на различна по вид информация в ежедневници, за доказването на които участникът е 
попълнил Част IV, Раздел В, „Технически и професионални способности, „За поръчки за 
услуги: извършени услуги от конкретния вид" от ЕЕДОП, като е посочил 1 услуга с 
Община Пловдив с предмет: „Осигуряване на популяризиране и публичност на проект 
„Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив" с дейности, относими 
към предмета на поръчката: подготовка и публикуване на платени публикации за проекта 
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- каре в местни и национални печатни медии и онлайн медии - 9 бр. и подготовка и 
публикации на прессъобщения каре в местни и национални печатни медии - 10 бр. за 
период: 09.11.2015 г. 25.04.2017 г. на стойност 17 810,00 лв. 

Участникът разполага с едно лице специалист „Предпечатна подготовка", 
притежаващ необходимата професионална компетентност и професионален опит, с което 
участникът отговаря на минималните изисквания на Възложителя. За доказване 
участникът е представил списък на персонала в Част IV, Раздел В „Образователна и 
професионална квалификация" от ЕЕДОП. 

Комисията допуска участника до етап на разглеждане на техническото му 
предложение при мотиви, отразени в настоящия протокол. 

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(gjreklamenmarket.net, Румяна Панева - Чамова, за обособена 
позиция №3, съдържа: 

След като се запозна с офертата и допълнително представените документи и 
информация на „Рекламен Маркет" ЕООД, описани в настоящия протокол, комисията 
се обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми документи и е 
налице съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя. 

Комисията единодушно реши да допусне участника до разглеждане на 
техническото му предложение при следните мотиви: 

Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че ще използва капацитета на трети лица, за което е 

представил еЕЕДОП и няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители. 

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

ЗОП чрез представяне на ЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП. 
Участникът е декларирал също липсата на пречки за участие в процедура по ЗОП, 

съгласно: 
S наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 относно присъди за 

престъпления по чл. 194 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 2 5 4 а - 260 от НК, които 
имат характер на национално основание за изключване; 

S Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици; 

S чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество; 

S липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП. 
По отношение на изискванията за технически и професионални способности: 

„Рекламен Маркет" ЕООД притежава опит в изпълнението на услуга идентична или 
сходна с предмета на поръчката, а именно изпълнени публикации на различна по вид 
информация в ежедневници, за доказването на които участникът е попълнил Част IV, 
Раздел В, „Технически и професионални способности, „За поръчки за услуги: извършени 
услуги от конкретния вид" от ЕЕДОП, като е посочил 3 услуги с Община Бургас (2 
услуги) и „Борика Банксервиз" АД с предмети, както следва: „Публикуване в 
национални, регионални вестници и интернет медии на обяви, съобщения и други 
текстове, свързани с дейността на Община Бургас" - 468 бр. публикации на различна по 
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вид информация в национални и регионални ежедневници за период: 23.05.2014 г. -
22.05.2016 г. на стойност 136 5465,26 лв.; „Закупуване на рекламно време и място, 
организиране заявяването и контрола по излъчването на рекламни, комуникационни и 
информационни кампании на услугите на Борика - Банксервиз АД" - 3 бр. публикации в 
национални издания за период: 24.10.2016 г. - 30.11.2016 г. на стойност 8 785,20 лв.; 
„Публикуване в национални, регионални вестници и интернет медии на обяви, съобщения 
и други текстове, свързани с дейността на Община Бургас" - 247 бр. публикации на 
различна по вид информация в национални и регионални ежедневници за период: 
01.06.2016 г. - 31.05.2018 г. на стойност 55 922,45 лв. 

Участникът разполага с едно лице специалист „Предпечатна подготовка", 
притежаващ необходимата професионална компетентност и професионален опит, с което 
участникът отговаря на минималните изисквания на Възложителя. За доказване 
участникът е представил списък на персонала в Част IV, Раздел В „Образователна и 
професионална квалификация" от ЕЕДОП. Посоченото лице - специалист „Предпечатна 
подготовка" е трето лице, чийто капацитет ще използва участника за покриване на 
минималното изискване на Възложителя по отношение на този критерий. За него 
участникът е представил в офертата електронен ЕЕДОП и подписана Декларация за 
разположение и ангажираност за изпълнение на поръчката от съответното лице. 

Комисията допуска участника до етап на разглеждане на техническото му 
предложение при мотиви, отразени в настоящия протокол. 

IV. 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@vali.bg. Силвия Георгиева, за обособена позиция №1, 
съдържа: 

След като се запозна с офертата и допълнително представените документи и 
информация в офертата на Издателска къща „Борба" АД, описани в настоящия 
протокол, комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички 
изискуеми документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя. 

Комисията единодушно реши да допусне участника до разглеждане на 
техническото му предложение при следните мотиви: 

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

ЗОП чрез представяне на ЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП. 
Участникът е декларирал също липсата на пречки за участие в процедура по ЗОП, 

съгласно: 
S наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 относно присъди за 

престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК, които 
имат характер на национално основание за изключване; 

V Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици; 

S чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество; 

S липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП. 
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По отношение на изискванията за технически и професионални способности: 
Издателска къща „Борба" АД, гр. Велико Търново притежава опит в изпълнението на 
услуга идентична или сходна с предмета на поръчката, а именно изпълнени публикации 
на различна по вид информация в ежедневници, за доказването на които участникът е 
попълнил Част IV, Раздел В, „Технически и професионални способности, „За поръчки за 
услуги: извършени услуги от конкретния вид" от ЕЕДОП, като е посочил 1 услуга с 
Община Велико Търново с предмет: „Публикации на различни информации (заповеди, 
обяви и др.) в местни ежедневници във връзка с дейността на Община Велико Търново, по 
позиция 1: Дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки" (управление на 
общинска собственост и друга информация за дирекцията), дирекция „Строителство и 
устройство на територията", дирекция „Общинско развитие", дирекция „Правна", 
дирекция „Бюджет и финанси" и общински предприятия, както и друга информация за 
нуждите на Община Велико Търново от 27.09.2016 г. с посочен номер на обявата в РОП, 
период и изплатени стойности за същия период. След направена служебна справка по 
посочения договор, бе установено, че участникът отговаря на минималното изискване за 
този критерий - 15 бр. публикации, а именно участникът е изпълнявал през целия период 
на договора от 27.09.2016 до 27.09.2017 г. голям брой публикации на различна по вид 
информация (заповеди, обяви и др.) за нуждите на Община Велико Търново. 

Участникът разполага с две лица специалист „Предпечатна подготовка", 
притежаващи необходимата професионална компетентност и професионален опит, с което 
участникът отговаря на минималните изисквания на Възложителя. За доказване 
участникът е представил списък на персонала в Част IV, Раздел В „Образователна и 
професионална квалификация" от ЕЕДОП. 

Комисията допуска участника до етап на разглеждане на техническото му 
предложение при мотиви, отразени в настоящия протокол. 

II. Комисията продължи своята работа с разглеждане и оценка на Техническото 
предложение от офертите на допуснатите участниците. 

Списък на участниците, допуснати до етап на разглеждане на Техническо 
предложение при мотиви, отразени в настоящия протокол: 

1. „Триера Комюникейшънс" ЕООД, гр. София, ЕИК 175455251, с оферта с вх. 
№53 - 98 - 7/23.08.2018 г. 

2. „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД, гр. София, ЕИК 201557566, с оферта с вх. 
№5300 - 20526 - П/27.08.2018 г. 

3. Рекламен Маркет" ЕООД, гр. София, ЕИК 201017509, с оферта с вх. №53 -
2208 - 1/28.08.2018 г. 

4. Издателска къща „Борба" АД, гр. Велико Търново, ЕИК 200614908, с оферта 
с вх. №5300 - 3058 - 2/28.08.2018 г. 

Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата при мотиви, 
отразени в настоящия протокол: 

1. „Янтрапрес" АД, гр. Велико Търново, ЕИК 104092980, с оферта с вх. №5300 
- 5035 - 1/28.08.2018 г. 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на 
допуснатата оферта. 
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III. Констатации относно съответствието на техническите предложения с 
предварително обявените условия 

1. За оферта с вх. №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: ndraganova(S)gmail.com, управител 
Нели Апостолова, за обособена позиция №3: 

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото 
предложение установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените 
условия и Техническата спецификация. 

Техническото предложение на участника е изготвено по образец №2 и съдържа 
изискуемата информация от възложителя. Със своето предложение участникът декларира 
съгласие с: 

S клаузите на проекта на договор; 
S срокът на валидност на офертата - до 30.10.2018 г,; 
S при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд; 
•S Приема крайният срок за изпълнение на дейностите да бъде обвързан със 

срока на договора, с който се финансира проект „FairDeal - мрежа - платформа за бърза 
доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното 
сътрудн ичество ". 

2. За оферта с вх. №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: 

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото 
предложение установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените 
условия и Техническата спецификация. 

Техническото предложение на участника е изготвено по образец №2 и съдържа 
изискуемата информация от възложителя. Със своето предложение участникът декларира 
съгласие с: 

S клаузите на проекта на договор; 
S срокът на валидност на офертата - до 30.10.2018 г.; 
•S при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд; 
•S Приема крайният срок за изпълнение на дейностите да бъде обвързан със 

срока на договора, с който се финансира проект „FairDeal - мрежа - платформа за бърза 
доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното 
сътрудничество", 

3. За оферта с вх. №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: pancvarff? rcklamcnmarkct.nct, Румяна Панева — Чамова, за 
обособена позиция №3: 

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото 
предложение установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените 
условия и Техническата спецификация. 

Техническото предложение на участника е изготвено по образец №2 и съдържа 
изискуемата информация от възложителя. Със своето предложение участникът декларира 
съгласие с: 
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^ клаузите на проекта на договор; 
•S срокът на валидност на офертата - до 30.10.2018 г.; 
^ при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд; 
S Приема крайният срок за изпълнение на дейностите да бъде обвързан със 

срока на договора, с който се финансира проект „FairDeal - мрежа - платформа за бърза 
доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното 
сътрудничество". 

4. За оферта с вх. №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^vali.bg, Силвия Георгиева, за обособена позиция №1: 

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото 
предложение установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените 
условия и Техническата спецификация. 

Техническото предложение на участника е изготвено по образец №2 и съдържа 
изискуемата информация от възложителя. Със своето предложение участникът декларира 
съгласие с: 

S клаузите на проекта на договор; 
^ срокът на валидност на офертата - до 30.10.2018 г.; 
^ при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд; 
S срок за публикация след заявка от страна на Възложителя - 2 (два) работни 

Д н и ; 

S срок за изпълнение на дейностите - 1 година или до достигане на сумата от 
70 000,00 лв. без ДДС, заедно с договорите по позиции 2 и 3 и с други договори с 
аналогичен предмет; 

•S наличие на печатна база, с която ще разполага за изпълнението на 
дейностите по договора. 

IV. Комисията продължи с оценката съобразно посочения в документацията 
Критерий за възлагане на обществената поръчка: 

Оценяването на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерий 
„НАЙ-НИСКА ЦЕНА" съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

Методика за оценка. 
Класирането на участниците се извършва въз основа на предложените 

възнаграждения (предлагани цени) за изпълнение на пръчката, като на първо място се 
класира участникът предложил най-ниско възнаграждение (сравнява се общата стойност, 
получена след сумиране на предложените единични цени без ДДС за отделните видове 
услуги и публикации). 

Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели на 
оценка ще се използва закръгляне 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 поръчката по-
висока от прогнозната стойност за поръчката или е посочил единична стойност по-висока 
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от прогнозната единична стойност. При несъответствие между предложените единична и 
обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. При разминаване между 
изписаното с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема записът с думи. 

Резултат от разглеждането и оценката на офертата: 

1. За оферта с вх. №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: ndraganova@gmail.com, управител 
Нели Апостолова, за обособена позиция №3: 

Ценовото предложение е изготвено по образец №3 на възложителя. 
1. Предлагани единични цени на видовете дейности, както следва: 

S разработване на обяви/съобщения - с единична цена 50,00 (петдесет лв. и 00 
ст.) лева без ДДС; 

•S организиране на публикации - за 9 месеца в 2 национални български 
печатни издания - с единична цена 450,00 (четиристотин и петдесет лв. и 00 ст.) лева; 

•S прессъобщения (подготовка и разпространение) - с единична цена 300,00 
(триста лв. и 00 ст.) лева без ДДС; 

S Обща стойност на единичните цени без ДДС - 800,00 (осемстотин лв. и 00 
ст.) лева; 

* Аванс - 40%. 

2. За оферта с вх. №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: officefajdmibg.com, за обособена позиция №3: 

Ценовото предложение е изготвено по образец №3 на възложителя. 
1. Предлагани единични цени на видовете дейности, както следва: 

S разработване на обяви/съобщения - с единична цена 250,00 (двеста и 
петдесет лв. и 00 ст.) лева без ДДС; 

S организиране на публикации за 9 месеца в 2 национални български 
печатни издания - с единична цена 225,00 (двеста двадесет и пет лв. и 00 ст.) лева; 

S прессъобщения (подготовка и разпространение) - с единична цена 250,00 
(двеста и петдесет лв. и 00 ст.) лева без ДДС; 

S Обща стойност на единичните цени без ДДС - 725,00 (седемстотин двадесет 
и пет лв. и 00 ст.) лева; 

S Аванс - 40%. 

3. За оферта с вх. №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: 

Ценовото предложение е изготвено по образец №3 на възложителя. 
1. Предлагани единични цени на видовете дейности, както следва: 

S разработване на обяви/съобщения - с единична цена 488,00 (четиристотин 
осемдесет и осем лв. и 00 ст.) лева без ДДС; 

S организиране на публикации - за 9 месеца в 2 национални български 
печатни издания - с единична цена 410,00 (четиристотин и десет лв. и 00 ст.) лева; 

^ прессъобщения (подготовка и разпространение) - с единична цена 450,00 
(четиристотин и петдесет лв. и 00 ст.) лева без ДДС; 
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S Обща стойност на единичните цени без ДДС - 1 348,00 (хиляда триста 
четиридесет и осем лв. и 00 ст.) лева; 

S Аванс -40%. 

4. За оферта с вх. №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@vali.bg, Силвия Георгиева, за обособена позиция №1: 

Ценовото предложение е изготвено по образец №3 на възложителя. 
1. Предлагани единични цени на видовете дейности, както следва: 

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

S Публикация на последна страница 
Черно-бяла: 1,32 лева/кв. см. 
Двуцветна /черно + допълнителен цвят/: 1,38лева/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. 

•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, посочена като приложение към образеца. 

След като разгледа Ценовите предложения на участниците комисията установи, че 
отговарят на предварително обявените условия и извърши проверка за наличие на 
обстоятелства по чл. 72, ал. 1 от ЗОП. 

При проверката се установи, че за 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 
тран страничното сътрудничество"1, финансиран по Програма за трансгранично 
сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. Проектен код: 16.4.2.106, 
e-MS код: ROBG204" има двама участника чиито предложения са с повече от 20% по-
благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите. 

В съответствие с чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията реши да изиска подробна писмена 
обосновка за начина на образуване на ценовото предложение за изпълнение на услугата за 
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": 

1. На „Триера Комюникейшънс" ЕООД, гр. София за предложената Обща стойност на 
единичните цени без ДДС на позицията в размер на: 800,00 (осемстотин лв. и 00 ст.) 
лева. 
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2. На „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД, гр. София, за предложената Обща стойност на 
единичните цени без ДДС на позицията в размер на: 725,00 (седемстотин двадесет и пет 
лв. и 00 ст.) лева. 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП изисканата от участниците подробна писмена 
обосновка следва да се представи в 5-дневен срок от получаване на искането.Обосновката 
може да се отнася до обстоятелства, посочени в чл. 72, ал.2 от ЗОП. Получената обосновка 
се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по 
чл. 72, ал. 2 от ЗОП, на които се позовава участникът. При необходимост от участника 
може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и 
участникът да бъде отстранен когато представените доказателства не са достатъчни, за да 
обосноват предложената цена или разходи. 

Комисията реши следващото заседание да е след изтичане на срока за представяне 
на писмените обосновки от участниците. 

Комисията приключи работа в 15.20 часа и насрочи следващо заседание след 
получаване на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 

/Милена Курдова - главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново/ 

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни! 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
/Павел Х р и с д ш ^ 

И ЧЛЕНОВЕ: 

13 


