
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПРОТОКОЛ № 1

на Комисия, назначена със Заповед № РД-22-580/08.04.2018 г. на Кмета на
Община Велико Търново

Днес, 08.04.2019 г., от 14:00 часа, в заседателната залата на Община Велико 
Търново, находяща се в гр. Велико Търново, пл. „Майка България 2“, на открито 
заседание се събра комисия от длъжностни лица по чл. 103, ал.1 от ЗОП, във връзка 
с чл.51, ал.1 от ППЗОП, назначена със Заповед № РД-22-580/08.04.2018 г. на Кмета 
на Община Велико Търново, за да разгледа документите, представени с офертите на 
участниците по обществена поръчка, възлагана по реда на гл. 20 ал. 3 от ЗОП чрез 
събиране на оферти с Обява № ОБ-11 от 26.03.2019 г. по реда на чл. 187, ал. 1 и ал. 
2 от ЗОП с предмет „Организиране и провеждане на рекламни ПР кампании във 
връзка с мерки по информация и публичност по проект „FairDeal - мрежа - 
платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на 
трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично 
сътрудничество INTERREG V-А Румъния-България 2014-2020г., проектен код: 
16.4.2.106, e-MS код: ROBG204, публикувана в профила на купувача на Община 
Велико Търново на адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/659/, с ID 9086977, в състав:

Състав на комисията:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павел Христов - Началник отдел „Информационно-техническо 
обслужване“ в Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Илиана Христова-Пушкарова - Старши експерт в дирекция „Проекти и 

програми“ в Община Велико Търново
2. Христо Павлов- Главен експерт в звено „Връзки с обществеността и 

протокол“ в Община Велико Търново

Заседанието започна в определения час - 14.00 часа в присъствието на 
председателя и членовете на комисията.

На заседанието не присъстваха представители на участниците.

Констатирано бе, че в определения срок до 17:00 часа на 05.04.2019 г., са 
постъпили 5 (пет) оферти, както следва:

1. Оферта с вх. № 53-98-2/02.04.2019г., подадена в 09:18 часа от 
„ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД, с адрес: гр. София 1415, бул. „Черни връх“ № 
189 Г, вх.Б, ет.4, ап.15, тел. 0897 400056, e-mail:ndraganova@gmail.com, лице за 
контакт :Нели Апостолова;

2. Оферта с вх. № 5300-7788-1 /02.04.2019г., подадена в 09:51 часа
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

от „ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ“ ООД, с адрес: гр. София 1233, бул. „Генерал 
Столетов“ № 49, тел. 02/44 84 100; факс 02/931 02 74, лице за контакт: Бойко 
Ламбаджиев;

3. Оферта с вх. № 53 - 959-1 /05.04.2019г., подадена в 09:26 часа
от „МЕГА КОМЮНИКЕЙШЪН“ ЕООД, с адрес: 4000гр. Пловдив, бул. „Капитан Райчо“ 
№ 56, ТЦ Гранд ет.2, офис 2-27, ПК 23, тел.: 0887 51 22 70, e-mail: 
office@nvkomers.com, лице за контакти: Татяна Василева;

4. ___ Оферта с вх. № 5300-20526-1/05.04.2019г., подадена в 11:35 часа от 
„ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, с адрес: гр. София 1360, ул. „Маслиново клонче“ 
№ 2, тел.02 423 48 59, Факс: 02 42 77 713, e-mail: office@dmibg.com, лице за контакт: 
Иван Димитров;

5. Оферта с вх. N° 5300 - 397- 19/05.04.2019г., подадена в 15:22 часа от
„ ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ“ ЕООД с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев“ № 5, 
тел: 0882 556 642, лице за контакти: Борислав Йорданов.

I. Разглеждане на документи, съдържащи информация, свързани с личното 
състояние и критериите за подбор на участниците.

След запознаване със списъка на постъпилите оферти, председателят и 
членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за 
обществени поръчки и по чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП.

Подадените в срок оферти са представени в запечатани, непрозрачни 
опаковки с ненарушена цялост и надписани в съответствие с чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.

Публичните действия на комисията продължиха с отваряне на постъпилите 
оферти по реда на тяхното постъпване, съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП и обявяване 
на ценовите предложения на участниците, както следва:

1. Участник „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД с оферта с № 53-98- 
2/02.04.2019г., подадена в 09:18 ч. е предложил обща цена за изпълнение на 
поръчката от 4 600,00 (четири хиляди и шестстотин) лв. без ДДС или 5 520,00 
(пет хиляди петстотин и двадесет) лв. с ДДС, с разбивка по дейности, както 
следва:

№ ДЕИНОСТИ Брой Единична 
цена в лв. 
без ДДС

Обща 
цена в 
лв. без 
ДДС

Обща
цена
в лв. с 
ДДС

1. Пресконференции за 60 участника, наем 
зала, озвучителна система, регистрация

2 1 200,00 2 400,00 2 880,00
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ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
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________________________________________________________________ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

на участниците, снимков материал, 
изготвяне на информационни пакети за 
пресата CD/DVD запис, превод, 
домакинство)

2. Интервюта и участие в електронни 
медийни предавания- излъчвания

3 400,00 1 200,00 1 440,00

3. Прессъобщение (подготовка и 
разпространение)

5 200,00 1 000,00 1 200,00

2. Участник „ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ“ ООД с оферта с вх. № 5300-7788-
1/02.04.2019г. подадена в 09:51 часа е предложил обща цена за изпълнение на 
поръчката от 3 150,00 лв. (три хиляди сто и петдесет) лв. без ДДС или 3 780,00 
(три хиляди седемстотин и осемдесет) лв. с ДДС, с разбивка по дейности, както 
следва:

№ ДЕИНОСТИ Брой Единична 
цена в лв. 
без ДДС

Обща 
цена в 
лв. без 
ДДС

Обща
цена
в лв. с 
ДДС

1. Пресконференции за 60 участника, наем 
зала, озвучителна система, регистрация 
на участниците, снимков материал, 
изготвяне на информационни пакети за 
пресата CD/DVD запис, превод, 
домакинство)

2 550,00 1 100,00 1 320,00

2. Интервюта и участие в електронни 
медийни предавания- излъчвания

3 350,00 1 050,00 1 260,00

3. Прессъобщение (подготовка и 
разпространение)

5 200,00 1 000,00 1 200,00

3. Участник от „МЕГА КОМЮНИКЕЙШЪН“ ЕООД с оферта с вх. № 53 - 959- 
1 /05.04.2019г., подадена в 09:26 часа е предложил обща цена за изпълнение на 
поръчката от 5 050,00 (пет хиляди и петдесет) лв. без ДДС, или 6 060,00 (шест 
хиляди и шестдесет) лв. с ДДС, с разбивка по дейности, както следва:

№ ДЕИНОСТИ Брой Единична 
цена в лв. 
без ДДС

Обща 
цена в 
лв. без 
ДДС

Обща
цена
в лв. с 
ДДС

1. Пресконференции за 60 участника, наем 
зала, озвучителна система, регистрация 
на участниците, снимков материал, 
изготвяне на информационни пакети за

2 1 500,00 3 000,00 3 600,00
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

пресата CD/DVD запис, превод, 
домакинство)

2. Интервюта и участие в електронни 
медийни предавания- излъчвания

3 350,00 1 050,00 1 260,00

3. Прессъобщение (подготовка и 
разпространение)

5 200,00 1 000,00 1 200,00

4. Участник „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД с оферта с вх. № 5300-20526- 
1/05.04.2019г., подадена в 11:35 часа е предложил обща цена за изпълнение на 
поръчката от 6 100,00 (шест хиляди и сто) лв. без ДДС или 7 320,00 (седем 
хиляди триста и двадесет) лв. с ДДС, с разбивка по дейности, както следва:

№ ДЕИНОСТИ Брой Единична 
цена в лв. 
без ДДС

Обща 
цена в 
лв. без 
ДДС

Обща
цена
в лв. с 
ДДС

1. Пресконференции за 60 участника, наем 
зала, озвучителна система, регистрация 
на участниците, снимков материал, 
изготвяне на информационни пакети за 
пресата CD/DVD запис, превод, 
домакинство)

2 1 450,00 2 900,00 3 480,00

2. Интервюта и участие в електронни 
медийни предавания- излъчвания

3 650,00 1 950,00 2 340,00

3. Прессъобщение (подготовка и 
разпространение)

5 250,00 1 250,00 1 500,00

5. Участник „ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ“ ЕООД с оферта с вх. № 5300 - 397- 
19/05.04.2019г., подадена в 15:22 часа е предложил обща цена за изпълнение на 
поръчката от 8 140,00 (осем хиляди сто и четиридесет) лв. без ДДС или 9 768,00 
(шестдесет хиляди и десет) лв. с ДДС, с разбивка по дейности, както следва:

№ ДЕИНОСТИ Брой Единична 
цена в лв. 
без ДДС

Обща 
цена в 
лв. без 
ДДС

Обща 
цена 
в лв. с 
ДДС

1. Пресконференции за 60 участника, наем 
зала, озвучителна система, регистрация 
на участниците, снимков материал, 
изготвяне на информационни пакети за 
пресата CD/DVD запис, превод, 
домакинство)

2 1 651,00 3 302,00 3 962,40
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2. Интервюта и участие в електронни 
медийни предавания- излъчвания

3 1 110,06 3 330,18 3 996,22

3. Прессъобщение (подготовка и 
разпространение)

5 301,56 1 507,80 1 809,36

Тримата членове на комисията подписаха техническите предложения на 
участниците.

След извършване на описаните действия публичната част от работата на 
комисията приключи. Членовете на комисията взеха решение да се съберат на 
отделно закрито заседание, на което да продължат разглеждането на офертите и 
преценката относно съответствието им с поставените условия.

Комисията приключи работа в 14:40 часа и насрочи следващо заседание след 
получаване на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол.

Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр.

Комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:................. .....................................
Павел Христов - Н а ч ал ^ ^ ^ ^ д е л  „Информационно-техническо обслужване“ в 
Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
.....................................  у...
Илиана Христова-Пушкарова - Старши експерт в дирекция „Проекти и програми“ в 
Община Велико Търново

Христо Павлов- Главен е к сп ^ т  в^звено „Връзки с обществеността и протокол“ в 
Община Велико Търново
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