
ПРОТОКОЛ №4 

Днес, 23.10.2019 г. в 10:00 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 -
1582/01.10.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на 
офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на 
процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Полиграфически 
услуги и изработка на рекламни материали по обособени позиции": Обособена позиция 
№1: „Полиграфически услуги"; Обособена позиция №2: „Изработка на рекламни 
материали", открита с Решение №РД 24 - 137 от 19.09.2019 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, с уникален номер 00073-2019-0051 в Регистъра на обществените поръчки на АОП, 
публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-
tarno vo .b g/b g/pro fi l-nakupuvacha/717. 

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. Отваряне, оповестяване и разглеждане на ценовото предложение на „Сира" 
ООД: 

Чрез съобщение с изх. №91 - 00 - 357 от 18.10.2019 г., публикувано в профила на 
купувача на адрес: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-lcupuvacha/717, комисията 
обяви, че на 23.10.2019 г. от 10:00 ч. в заседателна зала в административната сграда на 
Община Велико Търново ще се извърши отварянето на ценовите предложения на 
допуснатите участници, съответно за обособена позиция №1 и обособена позиция №2, като 
на същия ден от 10:30 ч. и 10:45 ч. ще се проведат преговорите с участниците по 
предложените от тях единични цени в лева без ДДС за всички артикули, съгласно 
Техническата спецификация за съответната обособена позиция. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 

Тъй като Оценяването на икономически най-изгодната оферта се извършва по 
критерий „Оптимално съотношение качество/цена" съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП: въз 
основа на цена и качествен показател, преди да пристъпи към отваряне на ценовите 
предложения, комисията, в съответствие с чл. 57, ал. 3 изр. 3 от ППЗОП обяви резултатите 
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от оценяването на офертите по другите показатели, след което пристъпи към отваряне на 
ценовите предложения по обособени позиции: 

За обособена позиция №1 „Полиграфически услуги": 
Плик „Предлагани ценови параметри" от оферта с вх. №5300 - 1200 - 3/30.09.2019 

г. в 16:46 ч. 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, съдържа: 

1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП - Образец №3.1, подписано и 
подпечатано от Симеон Василев - управител, стр. 32-45. 

2. Пълна ценова листа, подписана и подпечатана от Симеон Василев - управител, стр. 
46-47. 

Комисията установи, че Плик „Предлагани ценови параметри" от офертата на „Сира" 
ООД има съдържание, съгласно предварително обявените условия. Ценовото предложение е 
изготвено в съответствие с изискванията на раздел VIII, т. 4 относно съдържанието на плик 
„Предлагани ценови параметри" от поканата за участие в обществената поръчка и образец 
№3.1. В него са попълнени всички графи, посочени са единични цени и обща стойност на 
артикулите. При проверката на представените ценови предложения, предложените единични 
цени, не бяха констатирани грешки и/или несъответствия. 

За обособена позиция №2: „Изработка на рекламни материали": 
Плик „Предлагани ценови параметри" от оферта с вх. №5300 - 17142 -

4/30.09.2019 г. в 13:54 ч. на „Кредо-ЗМ" ООД, ЕИК 200079989, адрес за кореспонденция: 
гр. Габрово 5300, ул. „Любен Каравелов" №26, тел.: 0888308665, факс: 066/800 186, е-
mail: kredo3mood@gmail.com, лице за контакти: Валентин Кръстев, за обособена 
позиция №2, съдържа: 

1. Електронен носител CD с наименование „Ценово предложение - Образец №3.2". 
2. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП - Образец №3.2, подписано и 

подпечатано от Валентин Кръстев - управител, стр. 1-14. 
3. Пълна ценова листа на услуги и артикули, предлагани от „Кредо - ЗМ" ООД, 

подписана и подпечатана от Валентин Кръстев - управител, стр. 1-14. 

Комисията установи, че Плик „Предлагани ценови параметри" от офертата на „Кредо 
- ЗМ" ООД има съдържание, съгласно предварително обявените условия. Ценовото 
предложение е изготвено в съответствие с изискванията на раздел VIII, т. 4 относно 
съдържанието на плик „Предлагани ценови параметри" от поканата за участие в 
обществената поръчка и образец №3.2. В него са попълнени всички графи, посочени са 
единични цени и обща стойност на артикулите. При проверката на представените ценови 
предложения, предложените единични цени, не бяха констатирани грешки и/или 
несъответствия. 

След извършване на горните действия комисията пристъпи към разглеждане и 
проверка на ценовите предложения от офертите на „Сира" ООД и „Кредо - ЗМ" ООД. 
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След анализ на съдържащата се информация в ценовите предложения, комисията се 
обедини единодушно, че е налице съответствие на офертите с предварително обявените 
условия и в съответствие с чл. 67, ал. 2 от ППЗОП комисията провежда преговори с всеки от 
участниците поотделно, поради което преговорите по показател „ЦП - „Ценово 
предложение" с участник „Сира" ООД ще се проведат на 23.10.2019 г. в 10:30 часа и с „Кредо 
- ЗМ" ООД ще се проведат на 23.10.2019 г. в 10:45 часа, за което същите са надлежно 
уведомени чрез съобщение №91 - 00 - 357/18.10.2019 г. След провеждането на преговорите 
по показател „ЦП - „Ценово предложение" и с двамата участници и постигане на съответните 
договорености, същите ще бъдат отразени в протокол от работата на комисията, заедно с 
получените оценки по съответните показатели. 

II. Провеждане на преговори: 
В съответствие с предварително обявените в поканата условия в раздел IX, т. 2 

„Разглеждане, оценка и класиране на офертите", комисията провежда преговорите с всеки от 
участниците поотделно, относно предложените от участника единични цени в лева без ДДС 
за всички артикули, съгласно Техническата спецификация за съответната обособена позиция. 

Обособена позиция №1 „Полиграфически услуги": 
За провеждането на преговорите се яви Мария Стефанова, упълномощен представител 

на „Сира" ООД, която представи нотариално заверено пълномощно. 
При провеждане на преговорите представителя на участника и членовете на 

комисията постигнаха съгласие, че предложенията относно единичните цени в лева без ДДС 
за всички артикули, съгласно Техническата спецификация за обособена позиция №1 
„Полиграфически услуги" ще останат непроменени. 

Обособена позиция №2: „Изработка на рекламни материали": 
За провеждането на преговорите се яви Валентин Кръстев - управител на „Кредо -

ЗМ" ООД. 
При провеждане на преговорите представителя на участника и членовете на 

комисията постигнаха съгласие, че предложенията относно единичните цени в лева без ДДС 
за всички артикули, съгласно Техническата спецификация за обособена позиция №2 
„Изработка на рекламни материали" ще останат непроменени. 

След провеждането на преговорите с двамата участника поотделно, комисията 
пристъпи към оценяване на предложенията им по показател ЦП - „Ценово предложение", 
както следва: 

III. Резултати от разглеждането и оценката на офертите: 

Резултат от разглеждането и оценката на офертата за обособена позиция №1: 

3 



Съгласно методиката за оценка на предложенията, ЦП е показателят „Ценово 
предложение" на участника. Максималната стойност на показателя ЦП е 40 точки. 
Показателят ЦП има относителна тежест в крайната оценка от 40%. 

Съгласно методиката за оценка на предложенията Показателя „ЦП" се формира по 
следната формула: 

Рмин. 

Ц П участник D х 4 0 
г участник 

където: 

ЦП участник - финансова оценка на ценовото предложение на съответния участник; 

Рмин. - най-ниската предложена цена на оценяваните артикули; 

Ручастник - предложена цена от съответния участник за оценяваните артикули. 

За нуждите на методиката за оценка на предложенията, на оценка подлежат артикули 
с №№ от Техническата спецификация, както следва: 
За обособена позиция №1: дипляна - №12, покана - №15, бележник - №21, плик за писма -
№27, папка - №34. 

Единичните цени на оценяваните артикули, предложени от участника са както следва: 
- дипляна - №12 - 0,46 лв. без ДДС; 
- покана - №15 - 0,35 лв. без ДДС; 
- бележник - №21 - 18,48 лв. без ДДС; 
- плик за писма - №27 - 0,42 лв. без ДДДС; 
- папка - №34 - 0,99 лв. без ДДС. 
Предложената цена от участника за оценяваните артикули е както следва: 0,46 + 0,35 

+ 18,48 + 0,42 + 0,99 = 20,70 лв. без ДДС. 
Комисията като взе под внимание факта, че това е единственият участник по 

обособената позиция и след като приложи формулата от методиката за оценка, получи 
максималният брой точки по този показател. Комисията оцени участника с максималния 
брой от 40 точки, както следва: 

ЦП = 20,70 х 40 = 40 точки 
20,70 

ЦП = 40 точки 

Резултат от разглеждането и оценката на офертата за обособена позиция №2: 

Съгласно методиката за оценка на предложенията, ЦП е показателят „Ценово 
предложение" на участника. Максималната стойност на показателя ЦП е 40 точки. 
Показателят ЦП има относителна тежест в крайната оценка от 40%. 

Съгласно методиката за оценка на предложенията Показателя „ЦП" се формира по следната формула: 
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ЦП уча с тн и к —
 D х 4 0 

гучастник 

където: 

ЦП участник - финансова оценка на ценовото предложение на съответния участник; 

Рмин. - най-ниската предложена цена на оценяваните артикули; 

Ручастник - предложена цена от съответния участник за оценяваните артикули. 
За нуждите на методиката за оценка на предложенията, на оценка подлежат артикули 

с №№ от Техническата спецификация, както следва: 
За обособена позиция №2: торбички - малки хартиени - №1, USB флаш памет с лого - №12, 
торбичка от плат - №14, комплекти 2, 3 и 4 елемента - №26, триъгълни флагчета за простор -
№56. 
Единичните цени на оценяваните артикули, предложени от участника са както следва: 
- торбички - малки хартиени - №1 - 0,99 лв. без ДДС; 
- USB флаш памет с лого - №12 - 8,00 лв. без ДДС; 
- торбичка от плат - №14 - 1,95 лв. без ДДС; 
- комплекти 2, 3 и 4 елемента - №26 - 22,00 лв. без ДДС; 
- триъгълни флагчета за простор - №56 - 1,50 лв. без ДДС. 

Предложената цена от участника за оценяваните артикули е както следва: 0,99 + 8,00 
+ 1,95 + 22,00 + 1,50 = 34,44 лв. без ДДС. 

Комисията като взе под внимание факта, че това е единственият участник по 
обособената позиция и след като приложи формулата от методиката за оценка, получи 
максималният брой точки по този показател. Комисията оцени участника с максималния 
брой от 40 точки, както следва: 

ЦП = 34,44 х 40 = 40 точки 
34,44 

ЦП = 40 точки 

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на поканата и 
методиката за икономически най-изгодна оферта. Резултатите от оценката по показателите 
КПП и ЦП, са отразени в протокол №3 от 18.10.2019 г. и в настоящия протокол. Комисията 
изчисли крайната оценка на участниците по формулата от методиката за оценка О = КПП + 
ЦП и получи следните резултати: 

На първо място се класира участникът получил най-висока Оценка (О), изчислена по 
формулата, както следва: 

За обособена позиция №1: 
Комисията оцени участника по обособена позиция №1 с максимален брой точки -

100, като взе под внимание получените оценки на показател „Качество на предлаганите 
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продукти" и показател „Ценово предложение" (съответно посочени в настоящия и в протокол 
№3 от дата 18.10.2019 г.).. 

О = КПП + ЦП (максимален брой: 100 точки) 
О = 40 + 60 = 100 

За обособена позиция №2: 
Комисията оцени участника по обособена позиция №2 с максимален брой точки -

100, като взе под внимание получените оценки на показател „Качество на предлаганите 
продукти" и показател „Ценово предложение" (съответно посочени в настоящия и в протокол 
№3 от дата 18.10.2019 г.). 

О = КПП + ЦП (максимален брой: 100 точки) 
О = 40 + 60 = 100 

IV. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 

Като взе предвид резултатите от оценката на офертите на двамата допуснати 
участници „Сира" ООД, град Велико Търново и „Кредо - ЗМ" ООД, гр. Габрово по 
определения в поканата за обществена поръчка критерий за възлагане „Оптимално 
съотношение качество/цена", комисията единодушно предлага следното класиране на 
допуснатите до оценка участниците в обществена поръчка на договаряне без предварително 
обявление с предмет: „Полиграфически услуги и изработка на рекламни материали по 
обособени позиции": Обособена позиция №1: „Полиграфически услуги"; Обособена 
позиция №2: „Изработка на рекламни материали", открита с Решение №РД 24 - 137 от 
19.09.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, с уникален номер 00073-2019-0051 в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП, публикувана на профила на купувача на 
Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-nakupuvacha/717: 

За обособена позиция №1: „Полиграфически услуги": 
Първо място: „Сира" ООД, ЕИК 104518525 с оферта с вх. №5300 - 1200 -

3/30.09.2019 г. в 16:46 ч. 
Мотиви: Подадената оферта за участие в процедурата за възлагане на обществената 

поръчка за обособена позиция №1 е допусната до оценка. Техническото и ценовото 
предложения на участника отговарят на предварително обявените условия от Възложителя и 
на техническата спецификация. Предложените от участника цени за изпълнение на 
обществената поръчка са приемлив бюджетен разход за Община Велико Търново и е 
икономически изгодно за възложителя. 

За обособена позиция №2: „Изработка на рекламни материали" 
Първо място: „Кредо-ЗМ" ООД, ЕИК 200079989 с оферта с вх. №5300 - 17142 -

4/30.09.2019 г. в 13:54 ч. 
Мотиви: Подадената оферта за участие в процедурата за възлагане на обществената 

поръчка за обособена позиция №2 е допусната до оценка. Техническото и ценовото 
предложения на участника отговарят на предварително обявените условия от Възложителя и 
на техническата спецификация. Предложените от участника цени за изпълнение на 
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обществената поръчка са приемлив бюджетен разход за Община Велико Търново и е 
икономически изгодно за възложителя. 

Комисията извърши оценката и класирането при съблюдаване на условията на 
поканата, образците и методиката за оценка. 

Настоящия протокол отразява действията на комисията от заседание на дата 
23.10.2019 г. в 10:00 ч., 10:30 ч. и 10:45 ч. 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. 

Комисията приключи работа в 11.50 часа. 

Настоящия протокол се състави в един екземпляр. 

ft 
КОМИСИЯ в състав: 

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

j. f j 
И ЧЛЕНОВЕ:, ' 
1 V" 
/Грета Мариноф - юрисконсулт в дирекция ОП в Община Велико Търново/ 

2 •/ 7 -
/Милена Курдо^а,- главен р^сперт в дирекция ОП" в Община Велико Търново/ 

3 _ 

/Юлия Ангелова - главен експерт в дирекция „Образование, младежки дейности и спорт" в 
Община Вел1^Дърндар/ 

4 ' 

/инж. Веселин НинчеЬ углавен експерт в звено „Връзки с обществеността и протокол" в 
Община Велико Търновю/ 

За обособена позиция №1: 

Представител на „Сира" ООД: 

(Мария Стефанова - упълномощен Представител) 

За обособена позиция №2: 

Представител на „Кредо - З М " ООД: j.^i. 

(Валентин Кръстев - управител) 

7 
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