
ПРОТОКОЛ №1 

Днес, 06.11.2018 г. в 11:00 ч., в зала 306 в сградата на Община Велико Търново, 
комисията от длъжностни лица по чл. 103, an. 1 от ЗОП, назначена със Заповед №РД 22 -
1881/06.11.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да разгледа и оцени 
офертите, представени в отговор на обява с №ОБ - 27/24.10.2018 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: 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" с публикувана Информация 
за обява с ID 9082319 в Портала за обществени поръчки (ПОП) и Информация за 
удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с изх. №12 - 161 -
51/01.11.2018 г., публикувана в ПОП с ID №9082645 на 01.11.2018 г., с адрес на профила 
на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/623. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маринела Джартова - началник на отдел „Управление на 
собствеността" в Община Велико Търново; 

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

В определения в обява №ОБ - 27/24.10.2018 г. за обществената поръчка срок е 
постъпила 1 оферта, поради което е приложен чл. 188, ал. 2 от ЗОП и срокът е удължен до 
05.11.2018 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 участника. 

1. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на постъпилата оферта. 

I. Оферта с вход. №5300 - 5035 - 2/30.10.2018 г. от 15:20 часа на „Янтрапрес" АД, гр. 
Велико Търново, ул. „Бачо Киро" №3, тел.: 0887 870064, e-mail: dnes(a)vali.bg, лице за 
контакт: Елица Бораджиева, съдържа: 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-


1. 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 „Янтрапрес" АД. 

2. 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. 

3. 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.: 

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. 

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. 

6. Проект на договор - приложение 3.2, подписан и подпечатан - 13 стр. 

2. Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП 
за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя, на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП. 

След като се запозна с представените документи и информация в офертата на 
„Янтрапрес" 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; 
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•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: 
Участникът „Янтрапрес" АД, гр. Велико Търново е декларирал, че 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 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 15 
бр. фактури с дати на издаване от 22.01.2018 г. до 23.08.2018 г. и съответна стойност с 
получател Община Велико Търново. След направена служебна справка, бе установено, че 
участникът отговаря на минималното изискване за този критерий - 15 бр. публикации, а 
именно участникът има сключен договор с Община Велико Търново от дата 11.09.2017 г. 
с продължителност 1 година и е изпълнявал през целия период на договора повече от 
минимално изискуемия брой публикации на различна по вид информация (заповеди, 
обяви и др.) за нуждите на Община Велико Търново. 

Участникът е декларирал, че разполага с едно лице специалист „Предпечатна 
подготовка", притежаващо необходимата професионална компетентност и професионален 
опит, с което се установява, че участникът отговаря на минималните изисквания на 
Възложителя, като е попълнил 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. 

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

За оферта с вход. №5300 - 5035 - 2/30.10.2018 г. от 15:20 часа на „Янтрапрес" 
АД, гр. Велико Търново, ул. „Бачо Киро" №3, тел.: 0887 870064, e-mail: dnes(£>vali.bg, 
лице за контакт: Елица Бораджиева: 

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

Техническото предложение на участника е изготвено по образец №2.2 и съдържа 
изискуемата информация от възложителя за обява № О Б - 24/21.08.2018 г. Със своето 
предложение участникът декларира: 

•S желание за участие в 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": 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 

з 



нея, както и друга информация за нуждите на административни структури на Община 
Велико Търново" 

•S съгласие с клаузите на проекта на договор; 
S съгласие със срок 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 срок за публикация след заявка от страна на Възложителя - 2 (два) работни 

дни; 
S срок за изпълнение на поръчката - 1 година или до достигане на сумата от 

70 000,00 лв. без ДДС, заедно с договорите по позиции 1, 3 и 4 и с други договори с 
аналогичен предмет; 

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

Съгласно обявените условия в обществената поръчка и приложените Образци към 
обявената на дата 24.10.2018 г. обява №ОБ - 27/24.10.2018 г. Образец №2 „Техническо 
предложение за изпълнение на поръчка" следва да съдържа информацията: 

S предметът на обществената поръчка е „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"; 

S срокът на валидност на офертата е 31.01.2019 г. 
Комисията констатира, че с така представеното техническо предложение, 

участникът е изявил желание за участие в обществена поръчка с друг предмет и 
посоченият срок на валидност на офертата е до 30.10.2018 г., който е по-кратък от 
заложения в образец №2, а именно: 31.01.2019 г. 

В посочените точки - т. 13 и т. 14 от документацията е записано „При изготвяне на 
офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя 
условия, посочени в обявата, документацията за участие и приложените образци. 
Всички образци на документи са публикувани в „Профил на купувача" на 
възложителя на посочения в обявата интернет адрес". 

Участник, чийто Техническо предложение не е изготвено и представено по образец 
от документацията се отстранява. 

С допуснатите от участника несъответствия, комисията не може по безпорен начин 
да констатира, че направеното от него техническо предложение е коректно. 

Така направеното Техническо предложение не отговаря на изискванията на 
Възложителя, което е основание за отстраняване поради неспазване на предварително 
обявените условия на възложителя. 

При подаване на офертата всеки участник е длъжен да се съобразява и спазва 
заложените от възложителя изисквания, посочени в документацията за обществената 
поръчка. Всяко едно несъответствие в офертата на участника със заложените от 
възложителя изисквания е основание за отстраняване от поръчката. Също така 
възложителят изрично е записал в документацията за обществената поръчка в Раздел III 
„Изисквания към техническото предложение": Срокът на валидност на офертите е 
времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от 
тях оферти. Предложение с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлено от 
Възложителя като несъответстващо на изискванията. Участникът ще бъде 
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отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 
поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност. 

Установените несъответствия правят офертата на участника неподходяща по 
смисъла на §2, т. 25 от Допълнителни разпоредби на ЗОП, тъй като не отговаря на 
изискванията на Възложителя и е налице някое от посочените в обществената поръчка 
основания за отстраняване. 

На база гореизложените мотиви, комисията приема, че участникът е подал оферта, 
която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и комисията 
единодушно намира, че е налице основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 
107, т. 2, б. „а" от ЗОП. 

Въз основа на горепосоченото, комисията единодушно предлага на Възложителя да 
прекрати обявата на основание чл. 110, ал. 1, т. 2, предложение второ от ЗОП. 

Комисията взе горните решения с единодушие. 
Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 
Настоящият протокол и съпровождащата го документация се предава на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП. 

Комисията приключи работа в 12:20 часа. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/Маринела Джартова - началник на отдел „Управление на собствеността" в Община 
Велико Търново/ 

И ЧЛЕНОВЕ; 

/Иван Кръс^ев^^лавен специалист в звено „Връзки с обществеността и протокол" в 
Община Велико Търнйво/ 

•(?••' 

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

Получих протокола на комисията на дата: 

Подпис 
ИНЖ 
Кмет 

OB 

УТВЪРЖДАВАМ протокола на комисията на дата 

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




