
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Д О К Л А Д 
във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП 

Днес на дата 23.10.2019 г., Комисията по чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 51, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки (ППЗОП), назначена със Заповед №РД 22 - 1582/01.10.2019 г. на Кмета 
на Община Велико Търново, 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, 

изготви настоящия доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 60, ал. 1 
от ППЗОП за резултатите от своята работа във връзка с разглеждане на постъпилите оферти 
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-tarnovo.bg/bg/profil-nakupuvacha/717. 

I. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА: 
Със Заповед №РД 22 - 1582/01.10.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново е 

назначена 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; 
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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, 

със задачи: да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя; да разгледа и провери 
съответствието на допуснатите оферти с предварително обявените от Възложителя условия; 
при съответствие на офертите комисията да проведе преговори с всеки от поканените 
участници поотделно, като се придържа точно към първоначално определените условия и 
изисквания за изпълнение на поръчката; да оцени и класира участниците. Комисията да 
проведе първото си заседание по позиции, както следва: за Обособена позиция №1: 
„Полиграфически услуги" на 01.10.2019 г. от 10:00 часа и за Обособена позиция №2: 
„Изработка на рекламни материали" на 01.10.2019 г. от 11:00 часа в заседателна зала в сградата 
на Община Велико Търново. Всички действия на комисията да бъдат протоколирани, като 
резултатите от преговорите да бъдат отразени в доклад. Докладът на основание чл. 106, ал. 1 
от ЗОП, да бъде представен на Възложителя за утвърждаване, като към него да бъдат 
приложени протоколите от работата на комисията и всички документи, изготвени в хода на 
работа на комисията, заедно с цялата документация по процедура с предмет: „Полиграфически 
услуги и изработка на рекламни материали по обособени позиции ", с уникален номер 00073-
2019-0051 в регистъра на АОП. 

Преговорите да бъдат проведени с участниците при придържане към първоначално 
определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката в съответствие с чл. 67 от 
ППЗОП. 

II. УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА: 

За участие в обществена поръчка с предмет: „Полиграфически услуги и изработка 
на рекламни материали по обособени позиции": Обособена позиция №1: 
„Полиграфически услуги"; Обособена позиция №2: „Изработка на рекламни 
материали", обявена чрез договаряне без предварително обявление по реда на чл. 18, ал. 1, т. 
8 от ЗОП, са постъпили следните оферти: 

1. 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, e-mail: kredo3mood@gmail.com, лице за контакти: Валентин 
Кръстев по покана с изх. №5300 - 17142 - 3/19.09.2019 г. за обособена позиция №2. 

2. 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 по покана с изх. №5300 -
3087 - 1/19.09.2019 г. за обособена позиция №1. 

По обособени позиции, подадените оферти са както следва: 
За обособена позиция № 1 „Полиграфически услуги": 
„Сира" ООД с оферта с вх. №5300 - 1200 - 3/30.09.2019 г. в 16:46 ч.; 

За обособена позиция № 2 „Изработка на рекламни материали": 
„Кредо-ЗМ" ООД с оферта с вх. №5300 - 17142 - 4/30.09.2019 г. в 13:54 ч. 

III. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 

Като взе предвид резултатите от оценката на офертите по определения в поканата за 
обществена поръчка критерий за възлагане „Оптимално съотношение качество/цена" и 

2 

mailto:kredo3mood@gmail.com
mailto:stefan@siraprint.com


допуснатите до класиране участници, комисията единодушно предлага следното класиране на 
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.bR/ba/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 
обществената поръчка са приемлив бюджетен разход за Община Велико Търново и е 
икономически изгодно за възложителя. 

IV. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С КЛАСИРАНИЯ НА 
ПЪРВО МЯСТО УЧАСТНИК ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: 
„ПОЛИГРАФИЧЕСКИ УСЛУГИ": 

След като извърши класирането и въз основа на констатациите, отразени в протоколите 
от работата на комисията, както следва: протокол №1 от 01.10.2019 г., протокол №2 от 
09.10.2019 г., протокол №3 от 18.10.2019 г. и протокол №4 от 23.10.2019 г., Комисията 

РЕШИ: 

Предлага на Кмета на Община Велико Търново сключване на договор с класирания на 
първо място участник в обществена поръчка, проведена чрез договаряне без предварително 
обявление с предмет: „Полиграфически услуги и изработка на рекламни материали по 
обособени позиции": Обособена позиция №1: „Полиграфически услуги": 

„Сира" ООД, ЕИК 104518525, с оферта с вх. №5300 - 1200 - 3/30.09.2019 г. в 16:46 
ч., с адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново 5000, ул. „Ясен" №1, тел.: 062/649 845, 
e-mail: stefan@siraprint.com 
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V. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С КЛАСИРАНИЯ НА 
ПЪРВО МЯСТО УЧАСТНИК ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „ИЗРАБОТКА НА 
РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ": 

След като извърши класирането и въз основа на констатациите, отразени в протоколите 
от работата на комисията, както следва: протокол №1 от 01.10.2019 г., протокол №2 от 
09.10.2019 г., протокол №3 от 18.10.2019 г. и протокол №4 от 23.10.2019 г., Комисията 

РЕШИ: 

Предлага на Кмета на Община Велико Търново сключване на договор с класирания на 
първо място участник в обществена поръчка, проведена чрез договаряне без предварително 
обявление с предмет: „Полиграфически услуги и изработка на рекламни материали по 
обособени позиции": Обособена позиция №2: „Изработка на рекламни материали": 

„Кредо-ЗМ" ООД, ЕИК 200079989, с оферта с вх. №5300 - 17142 - 4/30.09.2019 г. в 
13:54 ч, с адрес за кореспонденция: гр. Габрово 5300, ул. „Любен Каравелов" №26, тел.: 
0888308665, факс: 066/800 186, e-mail: kredo3mood@gmail.com. 

V. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ МОСТРИ, СНИМКИ ИЛИ МАКЕТИ: 

Комисията установи следните представени от участниците мостри, както следва: 

За обособена позиция №1 - „Сира" ООД: 
- Мостри на артикули: мостра №1 - дипляна - №12, мостра №2 - покана - №15, мостра №3 -
бележник - №21, мостра №4 - плик за писма - №27, мостра №5 - папка - №34. 
- Приложения: комплект етикети за вино - приложение №1; брошура - приложение №2; 
бланка Разрешение - приложение №3; каталог - приложение №4; бланка за писма -
приложение №5. 

За обособена позиция №2 - „Кредо-ЗМ" ООД: 
Мостри на артикули: торбичка хартиена - №1, USB флаш памет с лого - №12, торбичка от плат 
- №14, комплекти 2, 3 и 4 елемента - №26, триъгълни флагчета за простор - №56. 

* * * 

Настоящият доклад на комисията се предава на Възложителя за утвърждаване на 
основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 3 от ППЗОП. 

Към доклада се прилагат протоколите от работата на комисията (Протокол №1 от 
01.10.2019 г., Протокол №2 от 09.10.2019 г., Протокол №3 от 18.10.2019 г. и Протокол №4 от 
23.10.2019 г.), всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, заедно с цялата 
документация и представени мостри по 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", 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, 
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публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-
tamovo.bR/bg/profil-nakupuvacha/717. 

Настоящият доклад се състави и подписа в един екземпляр от комисията, назначена със 
Заповед №РД 22 - 1582/01.10.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, както следва: 

КОМИСИЯ в състав: 

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

И ЧЛЕНОВЕ: 
1 т г - м 
/Трета Маринова - юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново/ Ч 

/Милена К^Дова - главе^ експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново/ ^ 
3 
/Юлия Ангелова V главен експерт в дирекция „Образование, младежки дейности и спорт" в 
Община Вел%|£0 Търново/ 

/инж. Веселин Й)ш/ев - главен експерт в звено „Връзки с обществеността и протокол" в 
Община Велико Търново/ 

Получих протоколите рт работата на комисията 
на дата: , 

атоколите от рао 

Подпис: 
За кмет: / 
СНЕЖАНА i ДАНЕВА - ИВАНОВА 
Заместник-кмет 
(Съгласно Заповед 

Финанси " в Община Велико Търново 
№РД 22 - 1559/24.09.2019 г. 

на Кмета на Община Велико Търново) 

УТВЪРЖДАВАМ протоколите от работата на комисията 
на дата^ . . . М . , Ж . М ± ' . . 

L Подпис: w V..:.. 
II - X 

За кмет: \ 
СНЕЖАНА ДАНЕВА - ИВАНОВА 
Заместник-кмет „ Финанси" в Община Велико Търново 
(Съгласно Заповед №РД 22 - 1559/24.09.2019 г. 
на Кмета на Община Велико Търново) 
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