
ПРОТОКОЛ №4 

Днес, 26.08.2019 г. в 09:30 ч., 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. 

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. 

На дата 21.08.2019 г., е публикувано на профил на купувача https://www.veliko-
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/664/ - съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за датата, часа и 
мястото на отваряне на ценовите предложения. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 

I. На основание чл. 57, ал. 3, изр. Ill-то от ППЗОП, комисията започна работата си с 
обявяване на резултатите от оценяването на допуснатата оферта с вх. №5300 - 1200 -
1/04.07.2019 г. в 16:25 часа на „СИРА" ООД, ЕИК 104518525, адрес за кореспонденция: гр. 
Велико Търново 5000, ул. „Ясен" №1, тел.: 062/649 845, e-mail: stefan@siraprint.com, лице за 
контакти: Симеон Василев, за обособена позиция №1, по показател КПП1 - „Качество на 
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предлаганите продукти" (дипляна, покана, бележник, плик за писма, папка), съдържащ три 
подпоказателя : КПП1=(К1.1+К1.2+К1.3) - К1.1. Подходяща визия; К1.2. Качество на печата и 
графичното оформление; К1.3. Качество на изработка, както следва: КПП1=(К1.1+К1.2+К1.3) 
= 60 т. 

Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовото предложение от 
допусната оферта на „СИРА" ООД, на основание чл. 57, ал. 3, изр. Ill-то от ППЗОП. 

1. Плик „Предлагани ценови параметри" на оферта с вх. №5300 - 1200 - 1/04.07.2019 
г. в 16:25 часа на „СИРА" ООД, ЕИК 104518525, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново 
5000, ул. „Ясен" №1, тел.: 062/649 845, e-mail: stefan@siraprint.com, лице за контакти: Симеон 
Василев, за обособена позиция №1: 

1. Ценово предложение - образец №3.1, подписано и подпечатано от Симеон Василев -
управител - стр.32-45: 

Обща стойност (цена) на полиграфическите услуги: 961,31 (деветстотин 
шестдесет и един лв. и 31 ст.) лева без ДДС; 

•S Предложените цени остават непроменени за срока на действие на договора; 
•S Дейностите, свързани с брандиране или визуализация са включени в цената на 

услугата; 
2. Пълна ценова листа, подписана и подпечатана от Симеон Василев - управител - стр. 

46-47. 

II. Комисията пристъпи към разглеждане на представеното ценово предложение 
по Образец №3.1 и установи следното: 

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

Комисията установи, че ценовото предложение на участника е изготвено по образец 
№3.1. Със своето предложение участникът е представил единичните цени в лева без ДДС по 
артикули, включени в обхвата на Техническата спецификация за обществената поръчка. 
Приложил е и пълна ценова листа на предлаганите от него услуги и цени на останалите 
артикули, включени в обхвата на позицията. 

След анализ на съдържащата се информация в ценовото предложение, комисията се 
обедини единодушно, че е налице несъответствие на офертата с предварително обявените 
условия и реши да предложи участника за отстраняване при следните мотиви: 

Съгласно документацията, глава V „Критерий за възлагане на поръчката": 
„Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 

представени в съответствие с изискванията на документацията за обществена поръчка." 
При проверка на представеното от участника ценово предложение и приложенията към 

него комисията установи, че участникът е допуснал грешки в изчисленията в образец №3.1 
Ценово предложение. 

Първо, съгласно Образец №3.1, участникът е следвало да попълни в колони №6 и №7 
единичната цена в лева без ДДС за 1 брой от всеки артикул от Техническата спецификация и 
обща стойност на артикулите, съгласно заложеното прогнозно количество за 3 години. На 
редове 92 и 144 комисията единодушно констатира, че са записани неправилно изчислени 
стойностите за артикули „Снимки за изложба" и „Купони за храна (на кочани)" по 
предложените от участника единични цени и зададеното прогнозно количество, а именно: 
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Арт. 
№ 

Вид Минимални технически 
изисквания на Възложителя 

Мярна 
единица 

Прогнозно 
количество 

за 3 г. 

Единична 
цена без 

ДДС ( Л В . ) -

цена за 1 
бр. 

Обща 
стойност без 

ДДС (лв.) 

92 Снимки за 
изложба 

Формат А4 Бр. 12 8,00 60,00 

144 
Купони за 
храна(на 
кочани) 

Размер 140x40 мм, печат на 
офсетова хартия, цветност 
1+0 цвята, поредна 
номерация, шиене при 
тираж 210 кочана 

Кочан 210 1,23 58,30 

Комисията, след като направи проверка на общата стойност по зададени количества и 
единични цени, получи следните резултати: за артикул „Снимки за изложба" обща стойност-
96,00 лв. и за артикул „Купони за храна (на кочани) обща стойност - 258,30 лв. 

На следващо място съгласно изискванията в документацията т. 4 (Глава III, раздел 1 
„Съдържание на офертата. Общи положения"), както и записа, направен в образец №3.1 
участникът следва да посочи единичните цени в лева без ДДС за всички артикули, съгласно 
Техническата спецификация за съответната обособена позиция и обща стойност в лева без 
ДДС (сума, резултат от сбора на единичните цени на всички артикули). Комисията 
установи, че посочената общата стойност (цена) в лева без ДДС от участника е изчислена 
грешно. Записаната обща стойност в ценовото предложение на участника е 961,31 лв., а след 
като направи проверка, комисията получи като резултат сумата от 1 014,56 лв. 

Така посочения сбор, би довел до неправилно формирана оценка на ценовото 
предложение на участника, съгласно Методиката за оценка в документацията. 

Във връзка с това, Комисията намира констатираното несъответствие за съществено, 
тъй като влияе върху крайната оценка на участника, съгласно методиката за оценка на 
офертите. 

Съгласно изискванията в документацията т. 4 (Глава III, раздел 1 „Съдържание на 
офертата. Общи положения") „Участникът е единствено отговорен за евентуално 
допуснати грешки и пропуски в изчисленията на предложените от него цени, което 
удостоверява с подпис и печат на всеки един документ, включен в ценовото предложение. 
При допуснати грешки и пропуски при изчисленията на предложените от участника 
цени, същият се отстранява от последващо участие в процедурата". 

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП - с подаването на оферти се счита, че участниците се 
съгласяват с всички условия на възложителя. 

В заключение, комисията счита, че участникът е представил оферта, която не отговаря 
на предварително обявените условия на поръчката, посочени в Глава III, раздел 1 
„Съдържание на офертата. Общи положения", т. 4 „Плик „Предлагани ценови параметри" и 
глава V „Критерий за възлагане на поръчката" от документацията. 

С оглед изложените обстоятелства комисията единодушно предлага за отстраняване 
участника „Сира" ООД за обособена позиция №1 на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, тъй като 
участникът не е изпълнил друго условие, посочено в документацията за обществена поръчка, 
а именно не се е придържал към условията и изискванията, описани в документацията. 
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Комисията предлага участника за отстраняване и на основание чл. 107, т. 2, б. „а" от ЗОП, а 
именно защото участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката, тъй като ценовото му предложение не отговаря на 
поставените изисквания на възложителя. 

Комисията състави списък на отстранените до този етап на процедурата участници. 

Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата при мотиви, 
отразени в настоящия протокол и протокол от дата 21.08.2019 г.: 

1. „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД, ЕИК 201557566 с оферта с вх. №5300 - 20526 -
4/04.07.2019 г. в 9:22 часа за обособена позиция №2. 
2. „Кредо-ЗМ" ООД, ЕИК 200079989 с оферта с вх. №5300 - 17142 - 1/04.07.2019 г. в 14:49 ч. 
за обособена позиция №2. 
3. „Сира" ООД, ЕИК 104518525 с оферта с вх. №5300 - 1200 - 1/04.07.2019 г. г. в 16:25 ч. за 
обособена позиция №1. 

Настоящия протокол отразява действията на комисията от заседание на дата 26.08.2019 
г., като резултатите от всички действия от работата на комисията ще бъдат отразени в доклад 
на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 

Комисията приключи работ^в 10.50 часа. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
текция „Култура, туризъм и международни дейности" в /Нелина Църова - директор на д 

Община Велико Търново/ 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1 т 
/Грета Марц^Ъва - юрисконсулт в дирекция ОП в Община Велико Търново/ 

2 
У ' 

/Миленд^урдова - ^ а в е н експерт в дирекция ОП" в Община Велико Търново/ 
3 : г 
/Юлия Ангелова - гладен експерт в дирекция „Образование, младежки дейности и спорт" в 
Общин\В§4.ико Търново/ 

/инж. Веселим Нинчев - главен експерт в звено „Връзки с обществеността и протокол" в 
Община Велшо Търново/ 

4 

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




