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РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА 

ДО 
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

СЪОБЩЕНИЕ 
по чл. 193 от Закона за обществените поръчки 

На основание чл. 193 от ЗОП, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП и отразените 
мотиви в Протокол №3 от 21.09.2018 г. на Комисията, назначена със Заповед №РД 22 - 1506 
от 04.09.2018 г. със задача да разгледа и оцени получените оферти, изготвени в отговор на 
обява №ОБ - 24 от 21.08.2018 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 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.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 г., с 
адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-
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ПРЕКРАТЯВАМ: 

Възлагането на 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" на 
обществената поръчка, при следните мотиви: 

Оферта с вх. №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(o),vali.bg, Елица Бораджиева, за обособена позиция №2, не отговаря на поставените 
критерии за подбор или не е изпълнил друго условие, посочено в документацията и комисията 
единодушно е приела, че е налице основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 107, 
т. 1 от ЗОП. 

С протокол от дата 21.09.2018 г., комисията е констатирала, че: 
Не е получен отговор в определения срок - 18.09.2018 г. от участника „Янтрапрес" АД, 

по отношение, на който е констатирано несъответствие или липса на информация. Поради 
това комисията единодушно е решила, 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 обществената 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 е решила да не допусне 
участника „Янтрапрес" АД до разглеждане на техническото му предложение при изложените 
мотиви. 

Поради гореизложеното, комисията единодушно е предложила за отстраняване 
участника „Янтрапрес" АД, гр. Велико Търново 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). 

http://tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/608


Въз основа на горепосоченото прекратявам възлагането на 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" на обществената 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" на основание чл. 193 от ЗОП 
във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

ИНЖ. ДАНИЕЛ, П 
Кмет на Община Велико Търново 

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




