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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

ГЛ ГТ 1000 С°ФИЯ' у-Леге 4 

А . О 1 1 e-mail: pk@aop.bg . aop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.bg 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА 
Ц Проект на решение 
ЕЗ Решение за публикуване 
•осъществен първи етап на контрол чрез случаен избор 
ИН на регистрационната форма от ССИ 

- - (YYYYMMDD-nnnnn-xxxx ) 

Номер и дата на становището i-ви етап: дд/мм/гггг 
Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка 
7Q. Дизайн и реклама 
Решение номер: РД 24-....JL'.Jt.cr... От дата: 19/09/2019 дд/мм/гггг 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ 
Деловодна информация 
Партида на възложителя: 00073 
Поделение: 
Изходящ номер: от дата 
Коментар на възложителя: 

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
ЕЗ Публичен 

Секторен 
I. i ) Наименование и адрес 
Официално наименование: Национален регистрационен номер: 
Община Велико Търново 000133634 
Пощенски адрес: 
пл. Майка България №2 
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава: 
Велико Търново BG321 5000 BG 
Лице за контакт: Телефон: 
Нелина Църова, Надя Петрова, Милена 062 619555; 062 619228; 062 
Курдова 619229 
Електронна поща: Факс: 
тор vt@abv.bg 062 619231 
Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL): 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/ 
Адрес на профила на купувача (URL): 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na -kupuvacha/717/ 
1.2) Вид на възложителя 
(попълва се от публичен възложител) 
^Министерство или друг държавен орган, [7]Публичноправна организация 

включително техни регионални или местни 
подразделения 

| | Национална агенция/служба • Европейска институция/агенция или 
международна организация 

^Регионален или местен орган • Д р у г тип: 
• Регионална или местна агенция/служба 
1.3) Основна дейност 
(попълва се от публичен възложител) 

1X1 Обществени услуги • Настаняване/жилищно строителство и места 
за отдих и култура 
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• Отбрана • С о ц и а л н а закрила 
• Обществен ред и сигурност | | Отдих, култура и вероизповедание 
• Околна среда • Образование 
• Икономически и финансови дейности • Д р у г а дейност: 
| Здравеопазване 
1.4) Основна дейност 
(попълва се от секторен възложител) 
• Газ и топлинна енергия | | Пощенски услуги 
Г~] Електроенергия | | Експлоатация на географска област 
• Водоснабдяване • Д р у г а дейност: 
| |Транспортни услуги 

РАЗДЕЛ И: ОТКРИВАНЕ 
Откривам процедура 
за възлагане на обществена поръчка 

• з а сключване на рамково споразумение 
• з а създаване на динамична система за покупки 
• конкурс за проект 
I |Създавам квалификационна система 
Поръчката е в областите отбрана и сигурност Д а П Н е ^ 
II. l ) Вид на процедурата 
(попълва се от публичен възложител) 
• Открита процедура 
[^Ограничена процедура 
• Състезателна процедура с договаряне 
• Състезателен диалог 
• Партньорство за иновации 
^Договаряне без предварително обявяване 
| | Конкурс за проект 
| | Публично състезание 
| | Пряко договаряне 
(попълва се от секторен възложител) 
• О т к р и т а процедура 
•Ограничена процедура 
•Договаряне с предварителна покана за участие 
• Състезателен диалог 
| | Партньорство за иновации 
•Договаряне без предварителна покана за участие 
• Конкурс за проект 
I |Публично състезание 
• Пряко договаряне 
(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност) 

• Ограничена процедура 
•Договаряне с публикуване на обявление за поръчка 
•Състезателен диалог 
| |Договяряне без публикуване на обявление за поръчка 

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 
(попълва се от публичен възложител) 

• Ч л . 73, ал. 1 от ЗОП 
• Ч л . 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП 
• Ч л . 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП 
• Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП 

Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
1 

• Ч л . 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП 
• Ч л . 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП 
• Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
• Ч л . 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП 

(попълва се от секторен възложител) 
• Ч л . 132 от ЗОП 
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Ц Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП 
• Ч л . 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
• Ч л . 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
П Ч л . 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП 
• Ч л . 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП 
• Ч л . 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
• Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
• Ч л . 141, ал. 1 от ЗОП 
[~|Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП 

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност) 
• Ч л . 160 от ЗОП 
• Ч л . 163, ал. 1 от ЗОП 
• Ч л . 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП 

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА 
IV. l ) Наименование 
„Полиграфически услуги и изработка на рекламни материали по обособени 
позиции" 
IV.2) Обект на поръчката 
Г~1 Строителство 
ПДоставки 

Услуги 
IV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни 
работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) 
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук. 
Предметът на обществената поръчка включва извършването на 
полиграфически услуги и изработка на рекламни материали за нуждите на 
Община Велико Търново по 2 обособени позиции: Обособена позиция №1: 
„Полиграфически услуги" и Обособена позиция №2: „Изработка на рекламни 
материали". 
Количеството и видът на услугите се определят съобразно дадената 
заявка, нуждите на Община Велико Търново, съответно на нейните 
структури. Възлагането на дейностите по изпълнение на договора за 
обособената позиция ще се извършва, като съответното структурно звено 
изготвя заявка по образец за необходимите артикули от офертата на 
Изпълнителя. След всяка извършена услуга, изпълнителят и заявителят 
съставят и подписват приемо-предавателен протокол. Артикулите, обект на 
услугата, заедно с изискванията на Възложителя по отношение на 
техническите им характеристики, единица мярка и прогнозно количество за 
период от три години, са подробно изброени в Приложения №1.1 и №1.2 към 
Техническата спецификация. Посочените количества са ориентировъчни, 
определени на база предходен период, поради което Възложителят си 
запазва правото да ги увеличи или намали, съобразно нуждите си. 
IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване Да О Не 
на околната среда 
Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете 
брой) 
техническата спецификация (брой) 
критериите за подбор (брой) 
показателите за оценка на офертите (брой) 
изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи (брой) 
договорни условия) —^ 
IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да [Ц Не 53 
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта: 
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IV.6) Разделяне на обособени позиции 
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Да Е Н е П 
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо): 

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката 
Стойност, без да се включва ДДС: 316000 . 00 Валута: BGN 
ГУ.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури: Да Г~| Не СхЗ 
Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура: 
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет: 

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ 
V.i) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо) 
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната 
процедура) 
1. С Решение №РД 24 - 63 от 29.05.2019 г. на Кмета на Община Велико 
Търново е 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 уникален номер в РОП: 00073-
2019-0022. Процедурата е открита на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП, 
като всички заинтересовани лица са можели да подадат оферта само за 
една обособена позиция - №1 или само за №2. В определения от 
възложителя срок за подаване на оферти са постъпили общо 3 (три) 
оферти, от които една за обособена позиция №1, две за обособена позиция 
№2 . 
2. Процедурата е прекратена в частта - за Обособена позиция №1 
„Полиграфически услуги" и Обособена позиция №2 „Изработка на рекламни 
материали" съответно с Решение №РД 24 - 127 от 28.08.2019 г. и Решение 
№РД 24 - 126 от 28.08.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново на 
основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, поради това, че всички подадени 
оферти са неподходящи по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП. 
3. Първоначално обявените условия на поръчката не са съществено 
променени. 
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без 
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, 
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е 
приложимо) 
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За обособена позиция №1: „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 №2: „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. 
V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на 
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо): 
открита с решение № РД 24-63 от дата29/05/2019 дд/мм/гггг 
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 00073-
2019-0022(nnnnn-yyyy-xxxx) 
V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е 
приложимо) 
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ 
I |обявлението за оповестяване откриването на процедура 

поканата за участие 
Пдокументацията 

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
VII. l ) Допълнителна информация (когато е приложимо) 
Посочената в раздел IV.7) прогнозна стойност на поръчката в размер на 
316 000,00 лв. без ДДС е разпределена както следва: 
По обособена позиция №1: 172 000,00 лв. без ДДС; 
По обособена позиция №2: 144 000,00 лв. без ДДС. 
Посочените прогнозни стойности по обособени позиции представляват 
максимално допустими стойности на договорите за обществени поръчки. 
Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочения 
финансов ресурс и посочените видове услуги по позиции №1 и №2, както и 
може да заявява допълнителни такива в рамките на общата стойност по 
сключеният договор за съответната обособена позиция. 
Разпределението на финансовия ресурс по обособени позиции е прогнозно, 
формирано на база разходите на Възложителя за същия вид услуги за 
предходен период, коригирано с евентуални промени в обема или 
стойността на услугите. Окончателната стойност ще се определи в рамките 
на реалното изпълнение на поръчката и в зависимост от потребностите на 
възложителя от дейностите, включени в съответните позиции. 
VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 
Официално наименование 
Комисия за защита на конкуренцията 
Национален идентификационен № (ЕИК) 

Пощенски адрес 
бул. Витоша № 18 
Град 
София 

Пощенски код 
1000 

Държава 
Република 
България 

Телефон 
02 9884070 

Адрес за електронна поща 
cpcadmin@ срс.bg 

Факс 
02 9807315 

Интернет адрес (URL): 
http://www.срс.bg 
VII.з) Подаване на жалби 
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: 
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5, б. „а" от ЗОП жалба срещу решението за 
провеждане на процедура на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП 
може да се подава от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от 
публикуване на решението. Жалбата се подава до КЗК с копие и до 
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Възложителя. / 
VII.4) Дата на изпращане на настояп/ото решение 
19/09/2019 дд/ММ/ГПТ 

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




