
ПРОТОКОЛ №2 

Днес, 18.07.2019 г. в 10:30 ч., в стая 306 в сградата на Община Велико Търново, 
Комисията по чл. 51, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед 
№РД 22 - 1102/05.07.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането 
на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на 
открита процедура с предмет: „Полиграфически услуги и изработка на рекламни 
материали по обособени позиции": Обособена позиция №1: „Полиграфически услуги"; 
Обособена позиция №2: „Изработка на рекламни материали"; Обособена позиция №3: 
„Разработване и провеждане на външна рекламна кампания - изработка и монтаж на 
билбордове по проект „FairDeal - мрежа - платформа за бърза доставка на уникални 
занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество"; Обособена 
позиция №4: „Изготвяне на информационни материали по проект „FairDeal - мрежа -
платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на 
трансграничното сътрудничество"; Обособена позиция №5: „Изготвяне на 
промоционални материали по проект „FairDeal - мрежа - платформа за бърза доставка 
на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество" 
(обособени позиции от №3 до №5 са възложени по реда на съответната им индивидуална 
стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез сключване на договори за възлагане на 
обособените позиции на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП), с публикувано обявление с ID 
913926 на дата 03.06.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и уникален номер 
00073-2019-0022, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/664. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нелина Църова - директор на дирекция „Култура, туризъм и 
международни дейности" в Община Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Грета Маринова - юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново; 
2. Милена Курдова - главен експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново; 
3. Юлия Ангелова - главен експерт в дирекция „Образование, младежки дейности и спорт" в 
Община Велико Търново; 
4. инж. Веселин Нинчев - главен експерт в звено „Връзки с обществеността и протокол" в 
Община Велико Търново. 

I. 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. 

1. Оферта с вх. №5300 - 20526 - 4/04.07.2019 г. в 9:22 часа и плик с мостри на „Ди Ем Ай 
Дивелопмънт" ЕООД, ЕИК 201557566, адрес за кореспонденция: гр. София 1360, ул. 
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„Маслиново клонче" №2, тел: 02/4234859, факс: 02/427713, e-mail: office@dmibg.com, 
лице за контакти: Иван Димитров, за обособена позиция №2: 

В Част IV Критерии за подбор, раздел „В" - Технически и професионални способности, 
т. „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид" от ЕЕДОП, информацията е 
непълна. Съгласно т. Критерии за подбор, които се отнасят до технически и професионални 
способности от т. 2.1.3. „Общи положения относно удостоверяване съответствие с критерии за 
подбор" от Глава III, Раздел 1 от документацията и съответно т. 1 от раздел III.1.3) 
„Технически и професионални възможности" от обявлението за поръчка, участниците трябва 
да са изпълнили най-малко 1 (една) услуга с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 
поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата. В горепосочените 
точки изрично е записано какво точно се разбира под „предмет и обем, идентични или сходни 
с тези на поръчката", а именно: за обособена позиция №2 „ изработка на рекламни материали 
(сувенири и аксесоари) или печатни изделия ши отличителни знаци или брандиране или 
външна или печатна реклама с минимален обем на следните изделия: торбички - малки 
хартиени (с №1 от Техническата спецификация) - 100 бр.; ИБВфлаш памет с лого (с №12 
от Техническата спецификация) - 100 бр.; торбичка от плат (с №14 от Техническата 
спецификация) - 50 бр.; комплекти 2, 3 и 4 елемента (с №26 от Техническата 
спецификация - химикал, пиромолив, писалка и ключодържател) - 50 бр. и триъгълни 
флагчета за простор (с №56 от Техническата спецификация) - 100 бр.". 

Участниците следва да декларират в Част IV, Раздел В, т. „За поръчки за услуги: 
извършени услуги от конкретния вид" от ЕЕДОП информацията, с която се доказва 
съответствието с поставеното изискване. 

Комисията установи, че в Част IV, Раздел В, т. „За поръчки за услуги: извършени 
услуги от конкретния вид" от ЕЕДОП, участникът е посочил 3 (три) услуги с посочване на 
предметите, стойностите, датите и получателите, като подробно са изброени артикулите на 
съответните рекламни материали с посочване на техния брой, но липсва информацията 
относно някои от изделията, а именно: два от елементите в комплектите - пиромолив и 
писалка, триъгълни флагчета за простор. 

Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който да се посочи изискуемата 
информация, удостоверяваща съответствието му с минималното изискване за вид и обем. 

2. Оферта с вх. №5300 - 17142 - 1/04.07.2019 г. в 14:49 ч. на „Кредо-ЗМ" ООД, ЕИК 
200079989, адрес за кореспонденция: гр. Габрово 5300, ул. „Любен Каравелов" №26, тел.: 
0888308665, факс: 066/800 186, e-mail: kredo3mood@gmail.com, лице за контакти: 
Валентин Кръстев, за обособена позиция №2: 

1. Съгласно документацията за възлагане на обществена поръчка (стр. 2): „Тъй като 
услугите по обособени позиции №1 и №2 попадат в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, 
ал. 1 от ЗОП, Възложителят обявява обществената поръчка запазена на основание чл. 12 от 
ЗОП за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за 
стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на 
хора с увреждания или на хора в неравностойно положение. В нея могат да участват 
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или стопански субекти, 
чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на 
хора в неравностойно положение, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав 
е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. Лицата трябва да са 
регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-
малко три години преди датата на откриване на обществената поръчка. Специализирани 
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предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в обществената поръчка, 
при условие че могат да изпълнят най-малко 80 на сто от нейния предмет със собствени 
машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да ползват 
подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или 
третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. 

В процедурата могат да участват и други заинтересовани лица, но на основание 
разпоредбата на чл. 12, ал. 7 от ЗОП офертите им ще се разглеждат, само ако няма допуснати 
оферти на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. 

В случай, че участникът е специализирано предприятие или кооперация на хора с 
увреждания, същият предоставя съответната информация в част II, раздел А от 
ЕЕДОП". 

В представения от участника ЕЕДОП, в част II, раздел А, т. „Само в случай че 
поръчката е запазена: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално 
предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за 
създаване на защитени работни места? 

Ако „да", какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно 
положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или 
категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат", не е 
попълнена необходимата информация с посочване на един от двата възможни отговора, 
а именно „ДА" или „НЕ". Участникът не е декларирал дали е специализирано предприятие 
или кооперация на хора с увреждания или за стопански субект, чиято основна цел е 
социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в 
неравностойно положение. 

В тази връзка участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който да посочи 
изискуемата информация. 

2. В част III „Основания за изключване", раздел А „Основания, свързани с наказателни 
присъди", т. „Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е 
член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има 
правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на 
тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е 
произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага 
период на изключване, пряко определен в присъдата?", участникът е посочил отговор „НЕ". 

На следващо място при посочване на взети мерки, с които да докаже своята 
надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване в случай на присъда, 
участникът е маркирал отговор „ДА", който не следва да бъде посочван, в случай на 
декларирания по-горе отговор, а именно не е издадена присъда. 

В тази връзка участник следва да представи нов ЕЕДОП, в който коректно да посочи 
необходимата информация. 

3. В Част IV Критерии за подбор, раздел „В" - Технически и професионални 
способности, т. „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид" от ЕЕДОП, 
информацията е непълна. Съгласно т. Критерии за подбор, които се отнасят до технически и 
професионални способности от т. 2.1.3. „Общи положения относно удостоверяване 
съответствие с критерии за подбор" от Глава III, Раздел 1 от документацията и съответно т. 1 
от раздел III. 1.3) „Технически и професионални възможности" от обявлението за поръчка, 
участниците трябва да са изпълнили най-малко 1 (една) услуга с предмет и обем, идентични 
или сходни с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата. 
В горепосочените точки изрично е записано какво точно се разбира под „предмет и обем, 
идентични или сходни с тези на поръчката", а именно: за обособена позиция №2 „изработка 
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на рекламни материали (сувенири и аксесоари) или печатни изделия ти отличителни знаци 
или брандиране или външна ши печатна реклама с минимален обем на следните изделия: 
торбички - малки хартиени (с №1 от Техническата спецификация) - 100 бр.; иБВфлаш 
памет с лого (с №12 от Техническата спецификация) - 100 бр.; торбичка от плат (с №14 
от Техническата спецификация) - 50 бр.; комплекти 2, 3 и 4 елемента (с №26 от 
Техническата спецификация - химикал, пиромолив, писалка и ключодържател) - 50 бр. и 
триъгълни флагчета за простор (с№56 от Техническата спецификация) - 100 бр.и. 

Участниците следва да декларират в Част IV, Раздел В, т. „За поръчки за услуги: 
извършени услуги от конкретния вид" от ЕЕДОП информацията, с която се доказва 
съответствието с поставеното изискване. 

Комисията установи, че в Част IV, Раздел В, , т. 16) „Само за обществени поръчки за 
услуги" от ЕЕДОП, участникът е декларирал 1 (една) услуга с посочване на предмета, 
стойността, датите и получател, но липсва информацията относно отделните изделия от 
съответните рекламни материали с техния брой, посочени като минимално изискуеми в 
документацията и обявлението. 

Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който да се посочи изискуемата 
информация, удостоверяваща съответствието му с минималното изискване за вид и обем. 

3. Оферта с вх. №5300 - 1200 - 1/04.07.2019 г. г. в 16:25 ч. на „Сира" ООД, ЕИК 104518525, 
адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново 5000, ул. „Ясен" №1, тел.: 062/649 845, е-
mail: stefan@siraprint.com, лице за контакти: Симеон Василев, за обособена позиция №1: 

В Част IV Критерии за подбор, раздел „В" - Технически и професионални способности, 
т. „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид" от ЕЕДОП, информацията е 
непълна. Съгласно т. Критерии за подбор, които се отнасят до технически и професионални 
способности от т. 2.1.3. „Общи положения относно удостоверяване съответствие с критерии за 
подбор" от Глава III, Раздел 1 от документацията и съответно т. 1 от раздел III. 1.3) 
„Технически и професионални възможности" от обявлението за поръчка, участниците трябва 
да са изпълнили най-малко 1 (една) услуга с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 
поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата. В горепосочените 
точки изрично е записано какво точно се разбира под „предмет и обем, идентични или сходни 
с тези на поръчката", а именно: за обособена позиция №1 „извършване на полиграфически 
услуги и/или изработка на полиграфически изделия и/или печатни материали и свързаните с 
тях съпътстващи и/или довършителни печатни процеси с минимален обем на следните 
изделия: покана (с №15 от Техническата спецификация) - 100 бр.; бележник (с №21 от 
Техническата спецификация) - 50 бр.; плик за писма (с №27 от Техническата 
спецификация) - 100 бр.; папка (с №34 от Техническата спецификация) - 100 бр. и 
дипляна (с №12 от Техническата спецификация) - 100 бр.". 

Участниците следва да декларират в Част IV, Раздел В, т. „За поръчки за услуги: 
извършени услуги от конкретния вид" от ЕЕДОП информацията, с която се доказва 
съответствието с поставеното изискване. 

Комисията установи, че в Част IV, Раздел В, т. 16) „Само за обществени поръчки за 
услуги" от ЕЕДОП, участникът е декларирал само две изделия (дипляна и плик за писма) с 
посочване на стойностите, датите и получатели, но липсва информацията относно 
предмет/описание на самата услуга с идентичен или сходен предмет, както и отделните 
изделия от съответните печатни материали с техния брой, посочени като минимално 
изискуеми в документацията и обявлението. 
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Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който да се посочи изискуемата 
информация, удостоверяваща съответствието му с минималното изискване за вид и обем. 

В изпълнение на чл. 54, ал. 9 ППОЗП срок от 5 работни дни от получаването на 
протокола по ал. 7 участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или 
липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, 
които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената 
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок 
за получаване на оферти или заявления за участие. 

Отговори, постъпили в деловодството на Община Велико Търново след изтичане на 
срока няма да се разглеждат от комисията. При изпращане по пощата с препоръчано писмо 
или по куриер, участникът следва да се съобрази с последната дата за постъпване на отговора. 
Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът свършва в следващият присъствен ден. 

Участниците депозират отговорите по настоящия протокол по реда на приемане на 
офертите в „Общински център за услуги и информация на граждани", в сградата на Община 
Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България" №2. 

Информацията се представя в запечатана, непрозрачна опаковка. Върху същата се 
посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail: (ако 
има такъв), предметът на обществената поръчка. Информацията се адресира до председателя 
на комисията с посочване „в отговор на писмо и изходящ номер на прилежното писмо за 
изпращане на настоящия протокол ". 

Комисията приключи работа в 12.10 часа и насрочи следващо заседание след 
получаване на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол. 

Настоящият протокол се състав^ в един екземпляр. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/Нелина Църова - директор на дирекция „Култура, туризъм и международни дейности" в 
Община Велико Търново/ I 1 

И ЧЛЕНОВЕ: \ 
1 .ухг. . . . / 
/Грета Маринова - юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново/ 

2 if 
/Милена Курдова - главен експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново/ 
3 и- х 
/Юлия AHrej®Ba._- главен експерт в дирекция „Образование, младежки дейности и спорт" в 
ОбщИНа ВеЛИ"1 Тт>млпНг»/ 

4 - - > 
/инж. Веселин НинЧев -/главен експерт в звено „Връзки с обществеността и протокол" в 
Община Велико Търново/ 

5 
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