
О Б Щ И Н А  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О

РЕШЕНИЕ
За определяне на изпълнител 

гр. Велико Търново .^ '5 .: .^ А > ....2 0 1 9 г .

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.22, ал.1, т.6 от ЗОП във връзка с 
чл.106, ал.6 от ЗОП (в сила до 01.03.2019 г., съгл. §131, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗОП [ДВ. 
бр. 86 от 18.10.2018 г.]) и във връзка с отразени резултати и мотиви в протоколи от 
дати 17.07.2019г. от 10:00ч. , 11.07.2019г. от 10:00ч., 27.06.2019г. от 10:00ч. и
08.04.2019 г. в 14:00 ч.. и доклад от дата 17.07.2019 г., на Комисията назначена с моя 
Заповед № РД 22-577/08.04.2019г., със задача да провери съответствието на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия, да разгледа, оцени и класира 
допуснатите оферти за изпълнение на обществена поръчка чрез открита процедура с 
предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект 
у,Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена 
изостаналост“ по процедура BG16RFOP001-5.002 - у,Подкрепа за
деинституализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреж дания“ по 
ОП у,Регион и в растеж “ 2014-2020 по 2 обособени позиции

Обособена позиция M l -  „Изработка и монтаж на билбордове, постоянни 
обяснителни табели, банер и информационни стикери”у запазена на основание чл. 
80у ал. 1 от ППЗОП; с прогнозна стойност -  4 600,00лв. без ДДС;

Обособена позиция М  2 -  у,Организиране и провеждане на информационни 
събития и официални церемонии” с прогнозна стойност -  3 120,00лв. без ДДС;, с 
публикувано Обявление за поръчка с ID 896900 на дата 28.02.2019 г. и уникален 
номер в РОП: 00073-2019-0006, с адрес на профила на купувача на Община Велико 
Търново: https://wwyv.veliko-tarnovo.bs/bs/profiTna-kupuvacha/644 

, с обща прогнозна стойност -  7 720,00лв. без ДДС;

ОБЯВЯВАМ:
I. Класирането за обществена поръчка, с предмет: ууИзпълнение на мерки 

за информация и комуникация по проект „Изграждане на комплекс за социални 
грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по процедура 
BG16RFOP001-5.002 - „Подкрепа за деинституализация на социалните услуги за 
възрастни и хора с увреж дания“ по ОП  „Региони в растеж “ 2014-2020 по 2 
обособени позиции ”:

Обособена позиция Ms 1 -  „Изработка и монтаж на билбордове, постоянни 
обяснителни табели, банер и информационни стикери”у запазена на основание чл. 
80у ал. 1 от ППЗОП;

Обособена позиция Ms 2 -  ууОрганизиране и провеждане на информационни 
събития и официални церемонии”:

За обособена позиция №1:

1-во място за Оферта от „ РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ -  АНЕЛИЯ МИНКОВА“ 
ЕТ, с вх. №53-2546-1/05.04.2019г. в 11:38ч., с адрес за кореспонденция: град Стара 
Загора, ПК6000, улица „Отец Паисий“ №58, вх.0, ет.З, тел: 0896776865, email:

https://ww/v


ab@outlook.com , лице за контакт: Анелия Минкова, с получени 100т. и с 
предложена обща цена за изпълнение на предмета на позицията в размер на 
3980,00лв. без ДДС.

2-ро място за Оферта от „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, с вх. №5300
20526-2/05.04.2019г. в 11:37ч., с адрес за кореспонденция: град София, ПК1360, 
улица „Маслиново клонче“ №2, тел: 024234859, email: office@dmibg.com , лице за 
контакт: Иван Димитров, с получени 87т. и с предложена обща цена за 
изпълнение на предмета на позицията в размер на 4550,00лв. без ДДС.

За обособена позиция №2:

1-во място за „ ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ“ ЕООД, с вх. №53-961-1/05.04.2019г. в 
11:41 ч., с адрес за кореспонденция: град Стара Загора, ПК6000, улица „Отец 
Паисий“ №58, вх.0, ет.З, тел: 0896776865, email: ik-ab@outlook.com , лице за 
контакт: Анелия Минкова, е получени ЮОт. и с предложена обща цена за 
изпълнение на предмета на позицията в размер на 2400,00лв. без ДДС.

2-ро място за Оферта от „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, с вх. №5300
20526-2/05.04.2019г. в 11:37ч., с адрес за кореспонденция: град София, ПК1360, 
улица „Маслиново клонче“ №2, тел: 024234859, email: office@dmibg.com , лице за 
контакт: Иван Димитров, с получени 80т. и с предложена обща цена за 
изпълнение на предмета на позицията в размер на 3000,00лв. без ДДС.

Мотиви за класирането: Офертите на участниците отговарят на
предварително обявените условия. Съдържанието на офертите е съобразно условията 
посочени в обявлението и документацията за участие, техническата спецификация и 
изискванията на ЗОП. Подробното съдържание на мотивите за класиране на 
участниците е изложено в протоколи от дати 17.07.2019г. от 10:00ч. , 11.07.2019г. от 
10:00ч., 27.06.2019г. от 10:00ч. и 08.04.2019 г. в 14:00 ч.. и доклад от дата 17.07.2019 г.

И. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение 
на мерки за информация и комуникация по проект „Изграждане на комплекс за 
социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по процедура 
BG16RFOP001-5.002 - „Подкрепа за деинституализация на социалните услуги за 
възрастни и хора с увреждания“ по ОП „Региони в растеж “ 2014-2020 по 2
обособени позиции

За обособена позиция №1:

1-во място за Оферта от „ РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ -  АНЕЛИЯ 
МИНКОВА“ ЕТ, с вх. №53-2546-1/05.04.2019г. в 11:38ч., с адрес за 
кореспонденция: град Стара Загора, ПК6000, улица „Отец Паисий“ №58, вх.0, ет.З, 
тел: 0896776865, email: ik-ab@outlook.com , лице за контакт: Анелия Минкова, с 
получени ЮОт. и с предложена обща цена за изпълнение на предмета на позицията 
в размер на 3980,00лв. без ДДС.

За обособена позиция №2:

1 -во място за „ ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ“ ЕООД, с вх. №53-961
1/05.04.2019г. в 11:41ч., с адрес за кореспонденция: град Стара Загора, ПК6000, 
улица „Отец Паисий“ №58, вх.0, ет.З, тел: 0896776865, email: ik-ab@outlook.com ,
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лице за контакт: Анелия Минкова, с получени 100т. и с предложена обща цена за 
изпълнение на предмета на позицията в размер на 2400,00лв. без ДДС.

Съгласно чл. 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП за участниците, избрани за изпълнител по 
всяка от двете обособени позиции са изпълнени следните условия:
1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата и същият отговаря на 
критериите за подбор;
2. офертите на участниците са получили най-високи оценки при прилагане на 
предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

III. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП и чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП, настоящото 
решение да се изпрати на участниците и да се публикува в профила на купувача, 
ведно с протоколите и доклада на комисията, в един и същи ден, в тридневен срок от 
издаване му.(в сила до 01.03.2019 г., съгл. §131, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗОП [ДВ. бр. 86 
от 18.10.2018 г.]).

Контролът по изпълнение на решението ще упражнявам лично.

Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10 - дневен 
срок, съгласно чл. 197, ал.1, т. 7 б. „а“ от ЗОП пред Комисията за защита на 
конкуренцията, град София, бул.Витоша №18.

Връзка към електронната преписка в / фила на купувача : httys://www. veliko- 
tarn о vo. bg/bs/profil-n а-киуи vac ha/64 4

Надя Петрова 
Директор Дирекциф-О^П

Изготвил:
Александър Колев
Главен експерт Дирекция ОД

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 
от Регламент (ЕС) 2016/679

ИНЖ.ДАНИЕЛ г , ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО Т Ъ Р Н < # |6 ^ "

Съгласували:
Грета Маринова I v 
Юрисконсулт в Дирекция ОП


