
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПРОТОКОЛ № 3

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

Днес, 12.09.2019 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

На 02.09.2019 г. комисията разгледа и провери представените от участниците 
документи и отрази своите констатации относно съответствието им с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. В съответствие 
с чл. 97, ал.5 от ППЗОП комисията уведоми участниците, по отношение на които бе 
констатирана липса, непълнота или несъответствие, като писмено ги уведоми и изиска 
отстраняване на непълнотите или несъответствията в срок от 3 работни дни.

Комисията направи проверка за спазване на срока, посочен в протокола от дата 
02.09.2019 г. и установи следното:

- в отговор на писмо с изх. № 5300 - 22691 - 3/02.09.2019 г. до „ДИ ЕМ АЙ
ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, гр. София в срок е постъпил отговора на участника,
както следва: отговор с вход. № 5300 - 20526 - 5/05.09.2019 г. от участника.

- в отговор ^на писмо с изх. № 53-2724-1/02.09.2019 г. до „МЕГА
КОМЮНИКЕЙШЪН“ ЕООД, гр. Пловдив в срок е постъпил отговора на
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участника, както следва: отговор с вход. № 53-959-3/05.09.2019 г. от 
участника.

- в отговор на писмо с изх. № 5300 - 397 - 65/02.09.2019 г. до „ЦАРЕВГРАД 
ТЪРНОВ“ ЕООД, гр. В. Търново, в законоопределения срок не е постъпил 
отговор от участника.

Съобразно констатациите на комисията в протокола от дата 02.09.2019 г. относно 
представената от „ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ“ ЕООД, гр. В. Търново оферта, и с оглед 
непредставяне от негова страна на отговор на писмото с изх. № 5300 - 397 - 65/02.09.2019 
г., представената оферта е „неподходяща“ по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП. Поради 
това, и на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, същия следва да бъде отстранен от по- 
нататъшно участие в обществената поръчка, тъй като не отговаря на поставените 
критерии за подбор и изискванията на документацията за обществена поръчка.

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на допълнително представените 
документи и информация, изискани от участниците, и към проверка на съответствието 
им с поставените от Възложителя изисквания.

I. Отговор с вх. № 53-959 - 3/05.09.2019 г. на участника 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@rivkomers.com, лице за контакти: 
Татяна Василева, съдържа:

1. Заявление за участие, в т.ч. опис на документите и информацията, съдържащи 
се в офертата - Образец № 1, подписан и подпечатан от Татяна Василева - 
управител - 2 страници

2. Представяне на участника - образец № 2, подписан и подпечатан от Татяна 
Василева - управител - 3 страници

3. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП, подписана и подпечатана от Татяна 
Василева - управител - образец № 8 - 2 страници

II. Отговор с вх. № 5300 - 20526 - 5/05.09.2019 г. на участника „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, съдържа:

1. Приложно писмо, подписано и подпечатано от Иван Димитров - управител
2. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и членовете на

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, подписан и
подпечатан от Иван Димитров - управител - 6 страници

На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на 
допълнително представените документи, и преценка относно съответствието на
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участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и установи 
следното:

I. Относно 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:

След разглеждане на представените документи и информация в офертата 
комисията установи съответствие на участника с изискванията към лично състояние 
и критериите за подбор.

Участникът е представил всички изискуеми документи и е налице съответствие с 
изискванията на Възложителя към личното състояние и критерии за подбор, поставени 
от същия, при следните мотиви:

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

от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и липсата на 
свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, както и на обстоятелствата по чл. 
69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито 
имущество, чрез представяне на декларации по образец на възложителя, подписани от 
управителя Нели Апостолова, в съответствие с данните от търговската му регистрация.

По отношение на подизпълнители и трети лица:
Участникът е посочил в образец № 2 „Представяне на участника“, че няма да 

използва капацитета на други субекти (подизпълнители и трети лица), за да изпълни 
поставените от Възложителя изисквания.

По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
Участникът „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД има опит в изпълнението на 

дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка 
през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. В 
представения списък на услугите, идентични или сходни с предмета на обществената 
поръчка, по образец № 9, участникът е посочил три изпълнени от него дейности с 
предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката: посочени са изработка на 
билборд и табели, и организиране на пресконференции, публикации в медиите, 
провеждане на семинари, пресконференции, информационни кампании, организиране 
на рекламна и медийна кампания, както и тяхната стойност, период на изпълнение и 
получатели.

Така представената информация е в пълно съответствие с поставените от 
Възложителя условия. Участникът е удостоверил съответствието си с поставените 
изисквания относно наличието на опит в изпълнението на идентични или сходни с 
предмета на поръчката дейности - пр и/или реклама и/или планиране и осъществяване на 
кампании в печатните и интернет медии, чрез представяне на списък на услугите,
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идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по образеца на 
Възложителя.

Във връзка с поставените изисквания относно екипа, с който следва да разполагат 
участниците, в образец № 10 „Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на 
членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението“, в представения 
образец № 10 участникът е посочил три лица: Васил Койнарев - ръководител екип, 
Траяна Казанджиева - експерт ПР обслужване, и Юлия Тончева - експерт маркетинг, 
както и информация относно тяхното образование, квалификация и опит, в пълно 
съответствие с поставените изисквания.

Посочената в образеца информация относно образованието, професионалната 
квалификация и опит на лицата участникът удостоверява съответствие с поставените от 
възложителя изисквания.

На основание на гореизложените констатации Комисията единодушно реши ДА 
ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на техническото му предложение.

II. Относно оферта с вх. № 5300-7788-1/02.04.2019г., подадена в 09:51 часа 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:

След разглеждане на представените документи и информация в офертата 
комисията установи съответствие на участника с изискванията към лично състояние 
и критериите за подбор.

Участникът е представил всички изискуеми документи и е налице съответствие с 
изискванията на Възложителя към личното състояние и критерии за подбор, поставени 
от същия, при следните мотиви:

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

от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и липсата на 
свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, както и на обстоятелствата по чл. 
69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито 
имущество, чрез представяне на декларации по образец на възложителя, подписани от 
управителя инж. Бойко Ламбаджиев, в съответствие с данните от търговската му 
регистрация.

По отношение на подизпълнители и трети лица:
Участникът е посочил в образец № 2 „Представяне на участника“, че няма да 

използва капацитета на други субекти (подизпълнители и трети лица), за да изпълни 
поставените от Възложителя изисквания.

По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
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Участникът „ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ“ ООД има опит в изпълнението на дейности 
с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка през 
последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. В представения 
списък на услугите, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, по 
образец № 9, участникът е посочил пет изпълнени от него дейности с предмет, 
идентичен или сходен с предмета на поръчката: по изработка на информационни, 
печатни и рекламни материали, организиране на пресконференции и церемонии, 
извършване на публикации, изготвяне на лого, проектиране и изработка на 
информационна брошура, изработване на билборди и табели, планиране, подготовка и 
осъществяване на публикации във вестници и сайтове, и др., в т.ч тяхната стойност, 
период на изпълнение и получатели.

Така представената информация е в пълно съответствие с поставените от 
Възложителя условия. Участникът е удостоверил съответствието си с поставените 
изисквания относно наличието на опит в изпълнението на идентични или сходни с 
предмета на поръчката дейности - пр и/или реклама и/или планиране и осъществяване на 
кампании в печатните и интернет медии, чрез представяне на списък на услугите, 
идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по образеца на 
Възложителя.

Във връзка с поставените изисквания относно екипа, с който следва да разполагат 
участниците, в представения „Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на 
членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението“, участникът е 
посочил три лица: Добринка Иванова - ръководител екип, Илина Зашева - експерт ПР 
обслужване, и Емил Драганов - експерт маркетинг, както и информация относно тяхното 
образование, квалификация и опит, в пълно съответствие с поставените изисквания.

Посочената в образеца информация относно образованието, професионалната 
квалификация и опит на лицата участникът удостоверява съответствие с поставените от 
възложителя изисквания.

На основание на гореизложените констатации Комисията единодушно реши ДА 
ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на техническото му предложение.

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

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и като 
взе предвид допълнително представените документи, комисията установи 
съответствие на участника с изискванията към лично състояние и критериите за 
подбор.

Участникът е представил всички изискуеми документи и е налице съответствие с 
изискванията на Възложителя към личното състояние и критерии за подбор, поставени 
от същия, при следните мотиви:
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По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 

от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТ/1ТДС и липсата на 
свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, както и на обстоятелствата по чл. 
69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито 
имущество, чрез представяне на декларации по образец на възложителя, подписани от 
управителя Татяна Василева, в съответствие с данните от търговската му регистрация.

По отношение на подизпълнители и трети лица:
Участникът е посочил в образец № 2 „Представяне на участника“, че няма да 

използва капацитета на други субекти (трети лица), за да изпълни поставените от 
Възложителя изисквания, както и че няма да използва подизпълнители. Представена е 
коригирана декларация образец № 8, в която също е посочено, че при изпълнението на 
обществената поръчка участникът няма да използва подизпълнители. Прецизирана е и 
информацията в повторно представения образец № 1 „Заявление за участие, в т. ч. опис 
на документите и информацията, съдържащи се в офертата, като относно т. 7 
„Декларация за съгласие за участие като подизпълнител/трето лице (Образец № 8.1) - 
ако е приложимо, като е посочено „Не е приложимо“. Така участникът е привел в 
съответствие представените от него образци.

По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
Участникът „МЕГА КОМЮНИКЕЙШЪН“ ЕООД има опит в изпълнението на дейности 

с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка през 
последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. В представения 
списък на услугите, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, по 
образец № 9, участникът е посочил три изпълнени от него дейности с предмет, 
идентичен или сходен с предмета на поръчката: по осигуряване на информация и 
публичност по три различни проекта, включващо организиране на публични събития; 
изработване и доставка на прессъобщения и публикации; организиране на 
пресконференции; публикации в национален вестник; отпечатване и доставка на 
рекламни материали - стикери, брошури, банери; изработване и монтаж на билборди и 
постоянни табели, както и тяхната стойност, период на изпълнение и получатели.

Така представената информация е в пълно съответствие с поставените от 
Възложителя условия. Участникът е удостоверил съответствието си с поставените 
изисквания относно наличието на опит в изпълнението на идентични или сходни с 
предмета на поръчката дейности - пр и/или реклама и/или планиране и осъществяване на 
кампании в печатните и интернет медии, чрез представяне на списък на услугите, 
идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по образеца на 
възложителя.

Във връзка с поставените изисквания относно екипа, с който следва да разполагат 
участниците, в представения образец № 10 „Списък на персонала, който ще изпълнява 
поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението“, 
участникът е посочил три лица: Татяна Василева - ръководител екип, Татяна Велева - 
експерт ПР обслужване, и Вера Аврионова - експерт маркетинг, както и информация
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

относно тяхното образование, квалификация и опит, в пълно съответствие с поставените 
изисквания.

Посочената в образеца информация относно образованието, професионалната 
квалификация и опит на лицата участникът удостоверява съответствие с поставените от 
възложителя изисквания.

На основание на гореизложените констатации Комисията единодушно реши ДА 
ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на техническото му предложение.

IV. Относно 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:

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и като 
взе предвид допълнително представените документи, комисията установи 
съответствие на участника с изискванията към лично състояние и критериите за 
подбор.

Участникът е представил всички изискуеми документи и е налице съответствие с 
изискванията на Възложителя към личното състояние и критерии за подбор, поставени 
от същия, при следните мотиви:

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

от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФ0ДРЮПДРКТ/1ТДС и липсата на 
свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, както и на обстоятелствата по чл. 
69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито 
имущество, чрез представяне на декларации по образец на възложителя, подписани от 
управителя Татяна Василева, в съответствие с данните от търговската му регистрация.

По отношение на подизпълнители и трети лица:
Участникът е посочил в образец № 2 „Представяне на участника“, че няма да 

използва капацитета на други субекти (подизпълнители и трети лица), за да изпълни 
поставените от Възложителя изисквания.

По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
Участникът „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, има опит в изпълнението на 

дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка 
през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. В 
представения списък на услугите, идентични или сходни с предмета на обществената 
поръчка, по образец № 9, участникът е посочил две изпълнени от него дейности с 
предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката: по осигуряване на 
популяризиране и публичност по проект, в т. ч. ч. организиране и провеждане на 
информационни събития (пресконференции), разпространение на прессъобщения,
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БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

публикуване на рекламно информационно каре, изработка на рекламно-
информационни материали, подготовка и публикуване на платени публикации, дизайн, 
изработка и отпечатване на информационни брошури, табели и др.; дизайн, предпечат 
и отпечатване на публикации, дизайн, предпечат и отпечатване на дипляни 
информацинони брошури и др., както и тяхната стойност, период на изпълнение и 
получатели.

Така представената информация е в пълно съответствие с поставените от 
Възложителя условия. Участникът е удостоверил съответствието си с поставените 
изисквания относно наличието на опит в изпълнението на идентични или сходни с 
предмета на поръчката дейности - пр и/или реклама и/или планиране и осъществяване на 
кампании в печатните и интернет медии, чрез представяне на списък на услугите, 
идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по образеца на 
възложителя.

На основание на гореизложените констатации Комисията единодушно реши ДА 
ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на техническото му предложение.

* * * * * * *

Въз основа на проверката за съответствие на участниците с изискванията към 
личното състояние и критерия за подбор, комисията реши да разгледа техническите 
предложения на четиримата допуснати участника:

1. Участник „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД с оферта с вх. № 53-98-2/ 
02.04.2019г., подадена в 089:18 часа;

2. Участник „ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ“ ООД с Оферта с вх. № 5300-7788-1 
/02.04.2019г., подадена в 09:51 часа;

3. Участник „МЕГА КОМЮНИКЕЙШЪН“ ЕООД с Оферта с вх. N° 53-959- 1/
05.04.2019г., подадена в 9:26 часа;

4. Участник „ДИ ЕМ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД с оферта с вх. № 5300- 20526 - 
1/05.04.2019г., подадена в 11:35 часа.

Във връзка с непредставянето от участника „ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ“ ЕООД на 
отговор по констатациите в протокола от дата 02.09.2019 г. и изпратеното писмо с изх. 
№ 5300 - 397 - 65/02.09.2019 г., на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП комисията няма да 
разгледа техническото предложение на „ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ“ ЕООД от оферта с вх. № 
5300 - 397- 19/05.04.2019 г.

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на 
техническите предложения от офертите и извърши проверка за тяхното съответствие с 
предварително обявените условия на Възложителя.
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Разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници за 
съответствие с предварително обявените условия

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията извърши проверка за съответствие 
на допуснатите оферти с предварително обявените условия, съдържащи се в обявата и 
в техническата спецификация.

1. Участник „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД:

След запознаване със съдържанието на представеното техническо предложение, 
комисията достигна до следните заключения: Участникът е използвал образеца на 
Техническо предложение - приложение от документацията за обществена поръчка. 
Техническото предложение е представено на хартиен носител и съдържа подписа на 
лицето, представляващо участника.

Участникът декларира, че отговаря на изискванията и условията, посочени в 
документацията, приема посочения срок за изпълнение на обществената поръчка; че ще 
изпълни поръчката в съответствие с предварително обявените от възложителя условия; 
че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, приложен в 
документацията за настоящата обществена поръчка; че при изготвяне на офертата са 
спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд. Декларира съгласие с първоначално 
определения срок на валидност на офертата, който по-късно е удължен от Възложителя 
до 31.12.2019 г., което е потвърдено от участника с писмо вх. № 53-98-5/05.07.2019 г.

На стр. 5 участникът е описал предвидените фази - подготвителна, стартираща, 
интензивна, финална, фаза на мониторинг, а на стр. 6 - подходите при изпълнението - 
организационен и методологичен подход; организиране, планиране и мониторинг, както 
и при координацията и комуникацията с Възложителя (стр. 7). По отношение на 
предвижданата организация на експертите на стр. 8 и сл. за всеки експерт са описани 
отговорностите/функции му; изложени са мерките за вътрешен контрол и мониторинг 
на екипа от експерти и мониторинг върху качеството (стр. 10). Посочени са и очакваните 
резултати от изпълнението на дейностите. На стр. 11 и сл. е посочено разпределението 
на изпълнението по отделни клонове по вертикална йерархичност в екипа, описан е 
процеса на възлагане на отделни задачи на експертния екип и самите задачи на 
експертите и разпределението им по отделни клонове по вертикална йерархичност в 
екипа. Представени са предвидените мерки за организация/контрол на персонала и 
взаимодействие при изпълнението на поръчката; както и индикативен план-график на 
дейностите (стр. 14).

От съдържанието на представеното техническо предложение се установява, че 
участникът предвижда да изпълни предмета на възлаганата поръчка в пълен обем, 
съобразно изискванията и условия за изпълнение на поръчката. Представеното от 
участника техническо предложение съдържа описание на изпълнението на поръчката в 
пълно съответствие с техническата спецификация, от което се вижда, че 
спецификацията ще бъде изпълнена в пълен обем и характеристики. Техническото
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

предложение на Участника има изискуемото от Възложителя съдържание. Водена от 
изложените съображения, Комисията счита, че участникът следва да бъде допуснат до 
разглеждане на ценовото предложение.

2. Участник „ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ“ ООД:

След запознаване със съдържанието на представеното техническо предложение, 
комисията достигна до следните заключения: Участникът е използвал образеца на 
Техническо предложение - приложение от документацията за обществена поръчка. 
Техническото предложение е представено на хартиен носител и съдържа подписа на 
лицето, представляващо участника.

Участникът декларира, че отговаря на изискванията и условията, посочени в 
документацията, приема посочения срок за изпълнение на обществената поръчка; че ще 
изпълни поръчката в съответствие с предварително обявените от възложителя условия; 
че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, приложен в 
документацията за настоящата обществена поръчка; че при изготвяне на офертата са 
спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд. Декларира съгласие с първоначално 
определения срок на валидност на офертата, който по-късно е удължен от Възложителя 
до 31.12.2019 г., което е потвърдено от участника с писмо вх. № 5300-7788-2/03.07.2019 
г.

Участникът е представил предвиждания от него обем и характеристики на 
изпълнението за всята от дейностите, както и предвидената от него организация на 
персонала с разпределение на функциите и отговорностите на персонала, вкл. на 
помощните експерти. Посочена е предвидената от участника организация на персонала.

От представеното описание не е ясен начина на осъществяване на комуникацията 
с Възложителя, както и конкретната организация на работата; не са посочени и не стават 
ясни продуктите/резултати от изпълнението на всяка отделна дейност; не са посочени 
предвидените мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и 
организационните мерки на персонала, по отношение на взаимодействието при 
изпълнението на обществената поръчка. В офертата не се съдържа индикативен план- 
график на изпълнението на всяка дейност (времево разпределение на дейностите).

Така представеното предложение за изпълнение на поръчката няма изискуемото 
задължително съдържание съобразно посочените условия в документацията, а именно:

Съгласно раздел III. „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“:
Участникът задължително представя Техническо предложение по образец от 

настоящата документация. Предложението трябва да е изготвено съгласно 
настоящите указания по приложения образец и да включва:

4. предложение за изпълнение на поръчка в съответствие с техническата 
спецификация и изискванията на възложителя.

С техническото предложение участникът следва да представи своето 
предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация 
и изискванията на Възложителя, включително организация на персонала.
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Предложената организация на експертите следва да съдържа като минимум 
следните предложения на участника:
- предложена организация на експертите в екипа на участника, разпределение на 
отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между 
тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 
съгласуване на дейностите; описание на дейностите и предложение за организация 
на работата, като за всеки от експертите са предвидени отделни задачи, 
съобразени с експертния му профил.
Представената информация следва да съдържа:
1. Представено времево разпределение (индикативен план-график) на изпълнението на 
всяка дейност;
2. За всяка от дейностите - дефинирани необходимия човешки ресурс - ръководен екип 
и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението 
им експерт/и;
3. Конкретните продукти/резултати от изпълнението на всяка отделна дейност;
4. Мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти;
5. Разпределение на изпълнението по отделни клонове по вертикална йерархичност в 
екипа, посочен и обоснован процесът на възлагане на отделни задачи на експертния 
екип на участника. Описан е контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на 
резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество.
6. Посочени организационни мерки на персонала, по отношение на взаимодействието 
при изпълнението на обществената поръчка

ЗАБЕЛЕЖКА: Предложената от участника организация на персонала със съдържание, 
отговарящо на горепосоченото, е минимално изискуемото съдържание на 
представеното Предложение за изпълнение на поръчката. При липса на изискваната 
информация в нейната пълнота/части от нея, предложението на участника ще се 
счита за неотговарящо на минималните изисквания.......

След запознаване със съдържанието на техническото предложение, Комисията 
счита, че същото не отговаря на изискванията на Възложителя, поради гореизложените 
мотиви. Съгласно чл. 54, ал. 8 от ППЗОП възможността за поправка на представените 
документи в офертата касае хипотезата, при която е налице нередовност или 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, но не 
и на техническото предложение. Поради констатираните несъответствия в 
представеното техническо предложение и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, 
комисията предлага участникът „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, с Оферта с вх. № 5300-7788-1/02.04.2019г., подадена в 
09:51 часа, да бъде отстранен от участие.

3. Участник „МЕГА КОМЮНИКЕЙШЪН“ ЕООД

След запознаване със съдържанието на представеното техническо предложение, 
комисията достигна до следните заключения: Участникът е използвал образеца на
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Техническо предложение - приложение от документацията за обществена поръчка. 
Техническото предложение е представено на хартиен носител и съдържа подписа на 
лицето, представляващо участника.

Участникът декларира, че отговаря на изискванията и условията, посочени в 
документацията, приема посочения срок за изпълнение на обществената поръчка; че ще 
изпълни поръчката в съответствие с предварително обявените от възложителя условия; 
че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, приложен в 
документацията за настоящата обществена поръчка; че при изготвяне на офертата са 
спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд. Декларира съгласие с първоначално 
определения срок на валидност на офертата, който по-късно е удължен от Възложителя 
до 31.12.2019 г., което е потвърдено от участника с писмо вх. № 53-959-2/04.07.2019 г.

Представеното техническо предложение съдържа всички елементи съгласно 
изискванията на Възложителя. Описан е предложения подход за изпълнение на 
дейностите, вкл. самите дейности и тяхното съдържание; етапи; документи, които ще 
се изработват. За отделните дейности са описани параметрите, при които ще се 
извършат, в т.ч. организация, оборудване, материално-техническа база, действия, 
които ще се извършат, вкл. очакваните резултати. Посочени са основните моменти и 
характеристики на методологията, по която е планирана организацията; описано е най- 
подходящо време за провеждане/ден от седмицата; времетраене, час за провеждане, 
място, говорители и тяхното обучение; отчитането/отчетната документация (напр. фото 
и видео заснемане); съгласуването на дейностите с възложителя; предвидено е 
изготвяне на отчетен доклад за изпълнението на проекта, съгласуване и одобрение от 
възложителя с приемо-предавателен протокол и др. Представено е подробно описание 
на предложения екип и ключовите експерти с техните отговорности и задачи, връзките 
с останалите членове на екипа и техните взаимоотношения, вкл. начина на възлагане 
на отделните задачи; целите на така предложената организация на експертите; връзката 
с Възложителя и лицето, което ще контролира и координира дейностите, както и 
задачите на това лице. Описани са ангажираните в съответния етап експерти и техните 
функции/задачи, както и постигнатите с етапа резултати. Представен е начина на 
осъществяване на комуникацията с възложителя и другите заинтересовани страни; 
поставените цели; начина на осъществяване на обмена на информация между 
участникът и възложител; начина на съхраняването на различните документи. Относно 
отчетността по проекта е предвидено изготвяне на писмени материали и доклади. 
Представен е индикативен план-график за изпълнение на поръчката, съдържащ 
описание/вид на услугите, начален срок, краен срок (в календарни дни) и описание на 
ключовите дейности.

След запознаване със съдържанието на представеното техническо предложение, 
комисията достигна до следните заключения: Участникът е използвал образецът на 
Техническо предложение - приложение към документацията за обществена поръчка. От 
съдържанието му се установява, че участникът предвижда да изпълни предмета на 
възлаганата поръчка в пълен обем, съобразно изискванията и условия за изпълнение на 
поръчката. Представеното техническо предложение съдържа описание на изпълнението 
на поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация, от което се вижда, че 
дейностите ще бъдат изпълнени в пълен обем и характеристики. Техническото
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предложение на Участника има изискуемото от Възложителя съдържание. Водена от 
изложените съображения, Комисията счита, че участникът следва да бъде допуснат до 
разглеждане на ценовото предложение.

4. Участник „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД

След запознаване със съдържанието на представеното техническо предложение, 
комисията достигна до следните заключения: Участникът е използвал образеца на 
Техническо предложение - приложение от документацията за обществена поръчка. 
Техническото предложение е представено на хартиен носител и съдържа подписа на 
лицето, представляващо участника.

Участникът декларира, че отговаря на изискванията и условията, посочени в 
документацията, приема посочения срок за изпълнение на обществената поръчка; че ще 
изпълни поръчката в съответствие с предварително обявените от възложителя условия; 
че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, приложен в 
документацията за настоящата обществена поръчка; че при изготвяне на офертата са 
спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд. Декларира съгласие с първоначално 
определения срок на валидност на офертата, който по-късно е удължен от Възложителя 
до 31.12.2019 г., което е потвърдено от участника с писмо вх. № 53-959-2/04.07.2019 г.

В предложението за изпълнение на поръчката на участника са представени 
основните моменти от комуникацията с Възложителя, както и предвидения подход за 
изпълнение на дейностите. Описани са предвидените етапи на изпълнението, както и 
разпределението на задачите и отговорностите на експертите. Представен е 
индикативен план-график за изпълнение на дейностите с посочване на съответните 
експерти, отговорни за реализирането на задачите. Обърнато е внимание на 
комуникационните връзки вътре в екипа на изпълнителя, както и външната 
комуникация; комуникацията с възложителя и съгласуване на действията с него/негови 
представители. Посочена е предложената от участника система на вътрешен контрол и 
нейното съдържание, като същата е обвързана с ефективното постигане на 
определените цели. Представени са основните акценти при планирането и 
организирането на всяко събитие, като предвидения подход съответства на 
предвидените резултати.

След запознаване със съдържанието на представеното техническо предложение, 
комисията достигна до следните заключения: Участникът е използвал образецът на 
Техническо предложение - приложение към документацията за обществена поръчка. От 
съдържанието му се установява, че участникът предвижда да изпълни предмета на 
възлаганата поръчка в пълен обем, съобразно изискванията и условия за изпълнение на 
поръчката. Съдържанието на представеното техническо предложение отговаря на 
техническата спецификация, от което се вижда, че дейностите ще бъдат изпълнени в 
пълен обем и характеристики. Техническото предложение на Участника има 
изискуемото от Възложителя съдържание. Водена от изложените съображения, 
Комисията счита, че участникът следва да бъде допуснат до разглеждане на ценовото 
предложение.
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* * * * * * * *

Комисията допуска до разглеждане и оценка ценовите предложения на 
участниците:

1. „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, с оферта с вх. № 53-98-2/02.04.2019 г.

2. „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@rivkomers.com, 
лице за контакти: Татяна Василева, с оферта с вх. № 53 - 959-1/05.04.2019 г.

3. „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, с оферта с вх. № 5300-20526-1/05.04.2019 г.

Разглеждане на ценовите предложения за съответствие с предварително
обявените условия

1. Участник „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД

Участникът е представил ценово предложение по образец № 4, съгласно 
изискванията на Възложителя и предлага:

Обща цена за изпълнение на обществената поръчка: 4 600,00 (четири 
хиляди и шестстотин) лева без ДДС или 5 520,00 (пет хиляди петстотин и 
двадесет) лева с ДДС.

- Разбивка на общата предложена цена по дейности:

N9 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 1 200,00 2 400,00 2 880,00

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
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

- Аванс - не желае аванс

Участникът е изготвил и представил ценовото си предложение в съответствие с 
поставените от Възложителя изисквания, подписано от представляващото лице, а 
предложените единични цени и обща цена за изпълнението на дейностите, не 
надхвърлят определената в обявата прогнозна стойност за изпълнение на поръчката.

2. Участник „МЕГА КОМЮНИКЕЙШЪН“ ЕООД

Участникът е представил ценово предложение по образец № 4, съгласно 
изискванията на Възложителя и предлага:

Обща цена за изпълнение на обществената поръчка: 5 050,00 лв. (пет 
хиляди и петдесет) лв. без ДДС или 6 060,00 (шест хиляди и шестдесет) лв. с ДДС

- Разбивка на общата предложена цена по дейности:

N9 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 1 500,00 3 000,00 3 600,00

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

- Аванс - не желае аванс

Участникът е изготвил и представил ценовото си предложение в съответствие с 
поставените от Възложителя изисквания, подписано от представляващото лице, а 
предложените единични цени и обща цена за изпълнението на дейностите, не 
надхвърлят определената в обявата прогнозна стойност за изпълнение на поръчката.

3. Участник „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД

Участникът е представил ценово предложение по образец № 4, съгласно 
изискванията на Възложителя и предлага:
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Обща цена за изпълнение на обществената поръчка: 6 100,00 лв. (шест 
хиляди и сто) лв. без ДДС или 7 320,00 (седем хиляди триста и двадесет) лв. с ДДС 

- Разбивка на общата предложена цена по дейности:

№ 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

- Аванс - не желае аванс

Участникът е изготвил и представил ценовото си предложение в съответствие с 
поставените от Възложителя изисквания, подписано от представляващото лице, а 
предложените единични цени и обща цена за изпълнението на дейностите, не 
надхвърлят определената в обявата прогнозна стойност за изпълнение на поръчката.

Оценка и класиране по критерий за възлагане

Съгласно записаното в поле „Критерии за възлагане“ от обява за обществена 
поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с № ОБ -11 от 26.03.2019 г. и раздел 
„Критерий за възлагане на поръчката и методиката за оценка“ от документацията за 
обществена поръчка, настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на 
икономически най-изгодна оферта, която се определя въз основа на критерия за 
възлагане „най-ниска цена“.

Съгласно определената от Възложителя методика за оценка

„Оценката за всеки отделен участник е процедурата се извършва по следната 
формула:

Ц =  Ц (мин)__________ , като:

Ц (оценяван участник)
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Предложеното от участника цена за изпълнение на обществената поръчка 
трябва да бъде в български лева и без ДДС.

Ц = Ц1 х 40 % + Ц 2 х 40 % + Ц 3 х 20 %, където:

Ц 1 - предложена цена за 2 бр. пресконференции, съгласно техническата 
спецификация,

Ц 2 - предложена цена за 3 бр. интервюта и/или участие в електронни медийни 
предавания-излъчвания

Ц 3 - предложена цена за 5 бр. прессъобщения (подготовка и разпространение)

Когато получените оценки комплексната не са цели числа, те следва да се 
закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, Комисията 
провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 
първо място оферти“.

Съобразно изложеното в настоящия протокол, до оценка на ценовите 
предложения са допуснати офертите на следните участници:

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. № 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@rivkomers.com, лице за 
контакти: Татяна Василева;

3. 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.

Въз основа на представените от участниците ценови предложения и съобразно 
определения критерий за оценка „Най-ниска цена“ и посочената от възложителя 
формула, резултатите на участниците са, както следва:

„ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД, гр. София:
Ц -  2 400 х 40 % + 1 200 х 40 % + 1 000 х 20 % = 960 + 480 + 200 = 1 640

„МЕГА КОМЮНИКЕЙШЪН“ ЕООД, гр. Пловдив:
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Ц = 3 000 х 40 % + 1 050 х 40 % + 1 000 х 20 % = 1 200 + 420 + 200 = 1 820

- „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, гр. София:
Ц = 2 900 х 40 % + 1 950 х 40 % + 1 250 х 20 % = 1 160 + 780 + 250 = 2 190

След като приложи определената формула комисията получи следните резултати:
- „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД, гр. София: 1 640/1 640 = 1 т.
- „МЕГА КОМЮНИКЕЙШЪН“ ЕООД, гр. Пловдив: 1 640/1 820 = 0,90 т.
- „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, гр. София: 1 640/2 190 = 0,75 т.,

въз основа на които комисията предлага следното класиране за изпълнение на 
обществена поръчка 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”, съфинансиран от Европейския Съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата за трансгранично 
сътрудничество Interreg V -А Румъния- България 2014-2020, проектен код: 16.4.2.106, е- 
MS код: ROBG204, във връзка с Обява № ОБ-11 от 26.03.2019 г., публикувана в профила 
на купувача на Община Велико Търново на адрес: https://www. veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/659/, с ID 9086977:

I-во място - Участник „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД, с предложена обща цена
4 600,00 (четири хиляди и шестстотин) лева без ДДС, и резултат от оценката 1 т.

II-po място - Участник „МЕГА КОМЮНИКЕЙШЪН“ ЕООД, с предложена обща цена
5 050,00 ( пет хиляди деветстотин и петдесет) лева без ДДС, и резултат от оценката 
0,90 т.

III-то място - ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, гр. София, с предложена обща цена
6 100 (шест хиляди и сто) лева без ДДС, и резултат от оценката 0,75 т.

Въз основа на така направеното класиране на офертите, при изложените в 
настоящия протокол мотиви, комисията предлага сключване на договор за изпълнение 
на обществена поръчка 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”, съфинансиран от Европейския Съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата за трансгранично 
сътрудничество Interreg V -А Румъния- България 2014-2020, проектен код: 16.4.2.106, е- 
MS код: ROBG204, с класирания на първо място участник:

„ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД, гр. София, с предложена обща цена 
4 600,00 (четири хиляди и шестстотин) лева без ДДС.
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Комисията взе горните решения с единодушие и съобразно определените условия 
на поръчката.

Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр.

С извършване на класирането на участниците, комисията приключи своята работа 
в 15:15 часа.

Настоящият протокол и съпровождащата го документация се предава на 
Възложителя за утвърждаване съгласно чл. 192, ал. 4 от ЗОП.

Настоящият протокол се състави в един екземпляр и ще бъде публикуван на 
профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/659.

Павел Христов - I- „Информационно-техническо обслужване“ в Община
Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:

Илиана Христова-Пушкарова - Старши експерт в дирекция „Проекти и програми“ в 
Община Велико Търново

Комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Христо Павлов- Главен експерт в звено „Вфьът с и протокол“ в Община
Велико Търново

Получих протокола на комисията на дата:

т ж . ж т № &  панов
Кмег/п n'a и&1цин0\Велико Търново

Подпйс:...3
т ж . ж т м \

УТВЪРЖДАВАМ протокола на комиа
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