
Утвърждавам: ...^..v,. 
СНЕЖАНА, ДАНЕВА-ИВАНОВА 
Зам.-Кмет „Финансй" в Община Велико Търново 
(За кмет съгласно ЗМоЪед №РД 22-1559/24.09.2019 
г. на Кмета на Общика$$лико Търново) 

ПРОТОКОЛ № 2 

Днес, 15.10.2019 г. в 10:30 ч., в заседателна зала в сградата на Община Велико Търново, 
комисията от длъжностни лица по чл. 97, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки (ППЗОП), назначена със Заповед № РД 22-1583 от 01.10.2019 г. 
на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да разгледа и оцени офертите, 
представени в отговор на обява с № ОБ- 27/ 12.09.2019 г. за обществена поръчка по чл. 
20, ал. 3, т. 2 от ЗОП на Възложителя по реда на чл. 187, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, продължи 
разглеждането на постъпилите оферти във връзка с участие в обществена поръчка с 
предмет: „Публикации на различна по вид информация (заповеди, обяви и др.) в 
ежедневници във връзка с дейността на Община Велико Търново", по обособени 
позиции", с публикувана Информация за обява с ID: 9092430 в Портала за обществени 
поръчки (ПОП), и Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на 
оферти с изх. № 12 - 161 - 47/ 25.09.2019 г„ публикувана в ПОП с ID: 9092773 на 
25.09.2019 г., с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/718. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Кръстев- Главен специалист в Звено „Връзки с обществеността 
и протокол" в Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Наталия Балканджиева - Старши експерт в Дирекция „Бюджет и финанси" в Община 
Велико Търново 
2. Василена Георгиева - Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново 

На 03.10.2019 г. на участника „Издателска къща „Борба" АД е изпратено 
уведомително писмо с констатирани несъответствия или липса на информация съгласно 
Протокол № 1 от 01.10.2019 г. на комисията. Съгласно обратната разписка на 
куриерската фирма участникът е получил писмото на 04.10.2019 г. 

В изпълнение на чл. 97, ал. 5 ППЗОП в срок 3 работни дни от получаването на 
уведомителното писмо участник, по отношение на когото е констатирано несъответствие 
или липса на информация, следва да представи на комисията информация за 
отстраняване на констатираните несъответствия и непълноти. Срокът за отговор на 
участника е до 09.10.2019 г. включително. 

В указания срок е постъпил следният отговор: 

1. Отговор с вх. № 5300 - 3058 - 2/ 07.10.2019 г. от „Издателска къща „Борба" АД. 

1 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/718
vasilena
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679



I. Комисията пристъпи към отваряне на постъпилия в срок отговор на 
участника: 

I. Отговор с вх. № 5300 - 3058 - 2/ 07.10.2019 г. от „Издателска къща „Борба" 
АД, Е ИК: 200614908, гр. Велико Търново, бул. „България" № 2, тел: 062 624 014, е-
mail: borbavt@vali.bg, лице за контакт- Силвия Георгиева, съдържа: 

1) Документ, озаглавен „Отговор"- 1 стр. 
2) Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество- образец №11, подписана и подпечатана 
от Александър Георгиев- изпълнителен директор и представител - 2 стр. 

3) Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за съответствие с критериите за подбор: 
Технически и професионални способности- образец № 12, подписана и подпечатана от 
Николай Томов- изпълнителен директор - 4 стр. 

II. Констатации относно съответствието на участниците с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя: 

1. Оферта с вх. № 5300-3058-1/ 30.09.2019 г. от 14:53 часа на „ИЗДАТЕЛСКА 
КЪЩА БОРБА" АД за обособена позиция № 1, гр. Велико Търново, п. к. 5000, бул. 
„България" № 2, тел: 062/ 624 014, 0886 102 030, e-mail: borbavt@vali.bg, лице за 
контакт- Силвия Георгиева. 

След като се запозна с представените документи и информация в офертата, както 
и с допълнително представените документи в отговор на писмо с изходящ № 31-144-
1/02.10.2019 г., комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички 
изискуеми документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор. 

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение при мотиви, отразени в Протокол № 1 от 01.10.2019 г. 
и в настоящия протокол, както следва: 

1. Лично състояние 
В офертата си и в отговор на писмо с изходящ № 31-144-1/ 02.10.2019 г. 

участникът е представил всички изискуеми декларации за доказване липсата на 
основания за отстраняване от поръчката. 

2. Критерии за подбор 
По отношение на изискванията за технически и професионални способности-

в раздел „Условия, на които трябва да отговарят участниците", Технически и 
професионални способности от обявата, както и в документацията- в раздел 
„Критерии за подбор на участниците. Минимални изисквания и документи за 
доказване" възложителят е посочил, че: 

2.1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или 
сходни с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата. 

Под „предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка" се 
разбира: публикации на различна по вид информация в ежедневници. 

Минимално изискване: Участникът трябва да е извършил услуга идентична или 
сходна с предмета на поръчката, както следва: по обособена позиция № 1: следва да има 
изпълнени минимум 15 публикации. 
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За доказване на съответствието с изискването на т. 2.1, участникът декларира в 
Образец № 12 - Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на обществената 
поръчката, през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и 
получателите на услугата. При подаване на офертата, съответствието с изискването само 
се декларира. 

Комисията констатира, че участникът „Издателска къща Борба" АД, гр. Велико 
Търново е представил в отговор на писмо с изходящ № 31-144-1/02.10.2019 г. Списък на 
услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка- образец 
№ 12, в който е дал информация за 28 услуги, с посочване на стойност, период на 
изпълнение, получател и име на изпълнителя. 

Въз основа на гореизложеното комисията установи съответствие на участника 
„Издателска къща Борба" АД, гр. Велико Търново с поставения критерий за подбор. 

2. Оферта с вх. № 5300-5035-1/ 27.09.2019 г. от 13:55 часа на „ЯНТРАПРЕС" 
АД, за обособена позиция № 2, гр. Велико Търново, п. к. 5000, ул. „Бачо Киро" № 3, 
тел: 062/ 610 610, e-mail: dnes@vali.bg, лице за контакт- Златина Димитрова. 

Комисията установи съответствие на участника „Янтрапрес" АД, гр. Велико 
Търново с изискванията за лично състояние и критериите за подбор. Комисията 
единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на техническото му 
предложение при мотиви, отразени в Протокол № 1 от 01.10.2019 г. 

* * * * 

Списък на участниците, допуснати до разглеждане на техническото 
предложение при мотиви, отразени в настоящия протокол: 

За обособена позиция № 1: 
1. „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „БОРБА" АД, ЕИК: 200614908; 

За обособена позиция № 2: 
1. „ЯНТРАПРЕС" АД, ЕИК: 104092980; 

III. Констатации относно съответствието на техническите предложения с 
предварително обявените условия: 

1. Относно оферта с вх. № 5300-3058-1/ 30.09.2019 г. от 14:53 часа на 
„Издателска къща „Борба" АД- за обособена позиция № 1, комисията констатира 
следното: 

Техническото предложение на участника е изготвено по Образец №3, подписано 
и подпечатано от Николай Томов - изпълнителен директор. 

Участникът е декларирал, че приема условията за изпълнение на обществената 
поръчка, заложени в проекта на договора, срока на валидност на офертата и това, че са 
спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд. 

„Издателска къща „Борба" АД е предложила срок за публикация след заявка- един 
работен ден. 

Гарантира, че ще изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с 
направеното предложение в срок от 1 година, като при достигане на прага от 48 983,34 
лв. без ДДС заедно с договорите по другите позиции, договорът се прекратява 
предсрочно. 
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Участникът декларира, че за изпълнението на поръчката разполага с печатна база-
наета от „Абагар" АД, с адрес- гр. Велико Търново, бул. „Никола Габровски" № 98. 
Участникът е приложил и Декларация, подписана и подпечатана от изпълнителния 
директор на „Абагар" АД- Мариян Кенаров, с която е потвърдено наемането на 
печатната база. 

Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, в което се е 
задължил да публикува своевременно постъпилите от Възложителя или негов 
представител информации (заповеди, обяви и др.) без промяна в съдържанието им. 
Участникът гарантира, че ще спазва указанията на Възложителя, ще публикува обявите 
в искания срок, ще носи отговорност за правилното и точно възпроизвеждане на 
информацията, предоставена за публикуване. 

„Издателска къща „Борба" АД гарантира, че няма да се посочват различни цени в 
зависимост от деня от седмицата, в който се публикува обявата, съобщението и др. и 
текст и страница, на която ще се публикува. 

Участникът гарантира, че ще изпълни поръчката в съответствие с действащото в 
страната законодателство и специфичните норми, регламентиращи услугата, съгласно 
всички изисквания на Възложителя и неговите представители. Участникът гарантира 
своевременност на изпълнението и качество, а също и че всички негови действия ще 
бъдат извършени с грижата на добър търговец и в защита интересите на Възложителя. 

Участникът приема, че указанията на Възложителя са задължителни за него и се 
задължава своевременно да информира Възложителя за обстоятелства, възпрепятстващи 
изпълнението. 

Участникът гарантира, че няма да разпространява на трети лица факти, данни, 
обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на Възложителя. 

Във връзка с гореизложеното комисията единодушно прие, че е налице 
пълнота на информацията в техническото предложение на участника и че същото 
е изготвено съгласно указанията и изискванията на Възложителя. Комисията 
допуска до по-нататъшно участие в поръчката участника „Издателска къща 
„Борба" АД, гр. Велико Търново. 

2. Относно оферта с вх. № 5300-5035-1/ 27.09.2019 г. от 13:55 часа на 
„Янтрапрес" АД- за обособена позиция № 2, комисията констатира следното: 

Техническото предложение на участника е изготвено по Образец №3, подписано 
и подпечатано от Радослав Владев - управител. 

Участникът е декларирал, че приема условията за изпълнение на обществената 
поръчка, заложени в проекта на договора, срока на валидност на офертата и това, че са 
спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд. 

„Янтрапрес" АД е предложила срок за публикация след заявка- два работни дни. 
Участникът гарантира, че ще изпълни качествено поръчката в пълно съответствие 

с направеното предложение в срок от 1 година, като при достигане на прага от 48 983,34 
лв. без ДДС заедно с договорите по другите позиции, договорът се прекратява 
предсрочно. 

Участникът декларира, че за изпълнението на поръчката разполага с печатна база 
с адрес- гр. Велико Търново, ул. „Ниш" № 5. 

Участникът гарантира, че ще изпълни поръчката в съответствие с действащото в 
страната законодателство и специфичните норми, регламентиращи услугата, съгласно 
всички изисквания на Възложителя и неговите представители. Участникът гарантира 
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своевременност на изпълнението и качество, а също и че всички негови действия ще 
бъдат извършени с грижата на добър търговец и в защита интересите на Възложителя. 

Участникът приема, че указанията на Възложителя са задължителни за него и се 
задължава своевременно да информира Възложителя за обстоятелства, възпрепятстващи 
изпълнението. 

Участникът гарантира, че няма да разпространява на трети лица факти, данни, 
обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на Възложителя. 

Във връзка с гореизложеното комисията единодушно прие, че е налице 
пълнота на информацията в техническото предложение на участника и че същото 
е изготвено съгласно указанията и изискванията на Възложителя. Комисията 
допуска до по-нататъшно участие в поръчката участника „Янтрапрес" АД, гр. 
Велико Търново. 

leklelf 

Списък на участниците, допуснати до разглеждане на ценовото им 
предложение при мотиви, отразени в настоящия протокол: 

За обособена позиция № 1: 
1. „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „БОРБА" АД, ЕИК: 200614908; 

За обособена позиция № 2: 
1. „ЯНТРАПРЕС" АД, ЕИК: 104092980; 

ifk-k-k 
IV. Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на ценовите 

предложения на допуснатите участници. 

1. Ценово предложение от оферта с вх. № 5300-3058-1/ 30.09.2019 г. от 14:53 
часа на „Издателска къща „Борба" АД- за обособена позиция № 1, съдържа: 

Предложение за възнаграждение по единични цени (без ДДС), както следва: 

Публикация на първа страница 

Черно-бяла: 1,80 лева/кв. см. 

Двуцветна /черно + допълнителен цвят/: 2,88 лева/кв. см 

Пълноцветна: 3,28 лева/кв. см 
Публикация на последна страница 
Черно-бяла: 1,46 лева/кв. см. 

Двуцветна /черно + допълнителен цвят/: 1,48 лева/кв. см 

Пълноцветна: 2,00 лева/кв. см 

Публикация на вътрешна страница 
Черно-бяла: 1,46 лева/кв. см. 

Двуцветна /черно + допълнителен цвят/: 1,48 лева/кв. см 

Пълноцветна: 1,82 лева/кв. см 

Публикация на справочна страница 
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Черно-бяла: 1,46 лева/кв. см. 

Обща стойност, получена след сумиране на предложените единични цени (без 
ДДС) за отделните видове услуги и публикации: 19,12 (деветнадесет лева и 
дванадесет стотинки) лева. 

Ценовото предложение е изготвено съгласно предоставения от Възложителя 
образец № 4 и условията, поставени от Възложителя. 

2. Ценово предложение от оферта с вх. № 5300-5035-1/ 27.09.2019 г. от 13:55 
часа на „Янтрапрес" АД- за обособена позиция № 2, съдържа: 

Предложение за възнаграждение по единични цени (без ДДС), както следва: 

Публикация на първа страница 

Черно-бяла: 2,04 лева/кв. см. 

Двуцветна /черно + допълнителен цвят/: 2,88 лева/кв. см 

Пълноцветна: 3,12 лева/кв. см 

Публикация на последна страница 

Черно-бяла: 1,32 лева/кв. см. 

Двуцветна /черно + допълнителен цвят/: 1,38 лева/кв. см 

Пълноцветна: 1,98 лева/кв. см 

Публикация на вътрешна страница 

Черно-бяла: 1,32 лева/кв. см. 

Двуцветна /черно + допълнителен цвят/: 1,38 лева/кв. см 

Пълноцветна: 1,80 лева/кв. см 

Публикация на справочна страница 
Черно-бяла: 1,32 лева/кв. см. 
Обща стойност, получена след сумиране на предложените единични цени (без 

ДДС) за отделните видове услуги и публикации: 18,54 (осемнадесет лева и петдесет 
и четири стотинки) лева. 

Ценовото предложение е изготвено съгласно предоставения от Възложителя 
образец № 4 и условията, поставени от Възложителя. 

V. Комисията продължи с оценката съобразно посочения в документацията 
Критерий за възлагане на обществената поръчка: 

Оценяването на икономически най-изгодната оферта се извършва по 
критерий „НАЙ-НИСКА ЦЕНА" съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

М Е Т О Д И К А ЗА ОЦЕНКА. 
Класирането на участниците се извършва въз основа на предложените 

възнаграждения (предлагани цени) за изпълнение на поръчката, като на първо място се 
класира участникът предложил най-ниско възнаграждение (сравнява се общата 
стойност, получена след сумиране на предложените единични цени без ДДС за 
отделните видове услуги и публикации). 
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Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели на 
оценка ще се използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая. 

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 
представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в поръчката. 
От участие в поръчката се отстранява участник, който е посочил цена за поръчката по-
висока от прогнозната стойност за поръчката или е посочил единична стойност по-
висока от прогнозната единична стойност. При несъответствие между предложените 
единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. При разминаване 
между изписаното с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема записът с думи. 

Резултат от разглеждането и оценката на офертите: 
1. За обособена позиция № 1: 
Участникът „Издателска къща „Борба" АД, гр. Велико Търново е предложил: 
> Обща стойност, получена след сумиране на предложените единични цени 

(без ДДС) за отделните видове услуги и публикации: 19,12 (деветнадесет 
лева и дванадесет стотинки) лева. 

Ценовото предложение е изготвено по образец № 4 на Възложителя и е приемлив 
бюджетен разход за Община Велико Търново. В него е посочена изискуемата 
информация и същото съответства на поставените от Възложителя изисквания. 

Предложените от участника единични цени, както и общата сума от техния сбор 
са приемливи за Възложителя и отговарят на посочените изисквания, поради което 
комисията оценява участника с максимален брой точки и предлага да бъде класиран на 
първо място. 

Комисията пристъпи към оценяване на офертата на участника, а именно: 
Офертата на участника получава максимален брой точки. 

Съгласно изложеното в настоящия протокол комисията предлага следното 
класиране и сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 
„Публикации на различна по вид информация (заповеди, обяви и др.) в 
ежедневници във връзка с дейността на Община Велико Търново", по обособени 
позиции" Обособена позиция №1: Публикации на различна по вид информация 
(заповеди, обяви и др.) в местен ежедневник във връзка с дейността на: дирекция 
„Правно обслужване и управление на собствеността" (като относно отдел 
„Управление на собствеността" ще се включва управление на общинската 
собственост и друга информация за дирекцията), дирекция „Строителство и 
устройство на територията", дирекция „Проекти и програми", дирекция „Бюджет 
и финанси", общински предприятия, както и друга информация за нуждите на 
административни структури на Община Велико Търново, на база горепосочените 
мотиви: 

1-во място: „Издателска къща „Борба" АД, гр. Велико Търново, ЕИК: 200614908 

2. За обособена позиция № 2: 
Участникът „Янтрапрес" АД, гр. Велико Търново е предложил: 
> Обща стойност, получена след сумиране на предложените единични цени 

(без ДДС) за отделните видове услуги и публикации: 18,54 (осемнадесет 
лева и петдесет и четири стотинки) лева. 
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Ценовото предложение е изготвено по образец № 4 на Възложителя и е приемлив 
бюджетен разход за Община Велико Търново. В него е посочена изискуемата 
информация и същото съответства на поставените от Възложителя изисквания. 

Предложените от участника единични цени, както и общата сума от техния сбор 
са приемливи за Възложителя и отговарят на посочените изисквания, поради което 
комисията оценява участника с максимален брой точки и предлага да бъде класиран на 
първо място. 

Комисията пристъпи към оценяване на офертата на участника, а именно: 
Офертата на участника получава максимален брой точки. 

Съгласно изложеното в настоящия протокол комисията предлага следното 
класиране и сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 
„Публикации на различна по вид информация (заповеди, обяви и др.) в 
ежедневници във връзка с дейността на Община Велико Търново", по обособени 
позиции" Обособена позиция №2: Публикации на различни информации (заповеди, 
обяви и др.) в местен ежедневник във връзка с дейността на: дирекция „Правно 
обслужване и управление на собствеността" (като относно отдел „Управление на 
собствеността" ще се включва разпореждане на общинска собственост и друга 
информация за дирекцията), дирекция „Социални дейности и здравеопазване" и 
структурите към нея, дирекция „Култура, туризъм и международни дейности" и 
структурите към нея, дирекция „Административно обслужване", дирекция 
„Образование, младежки дейности и спорт" и структурите към нея, както и друга 
информация за нуждите на административни структури на Община Велико 
Търново, на база горепосочените мотиви: 

1-во място: „Янтрапрес" АД, гр. Велико Търново, ЕИК: 104092980 

Комисията взе горните решения с единодушие. 
Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 

Съгласно чл. 192, ал. 4 от ЗОП настоящият протокол, заедно с Протокол № 1 от 
01.10.2019 г. и цялата документация по обществената поръчка, се предава на 
Възложителя за утвърждаване, след което в един и същ ден се изпраща на участниците 
и се публикува на профила на купувача. 

Комисията приключи работа в 11:45 часа. 

КОМИСИЯ в съст^;„ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Иван Кръстев- Глав^й^специалист в Звено „Връзки с обществеността и протокол" в 
Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 

Наталия Балканджиева - Старши експерт в Дирекция „Бюджет и финанси" в Община 
Велико Търново 

Василена Георгиева -/младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново 
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