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ПРОТОКОЛ 
Днес 15.11.2019 г. в 14:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 51, ал. 1 
от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 103, an. 1 от 
Закона за обществените поръчки, назначена със заповед № РД 22—1873/15.11.2019г. на Кмета 
на Община Велико Търново, започна разглеждането на офертите, постъпили във връзка с 
обявената обществена поръчка, с предмет: Информация и комуникация по проект -
Изработване и монтаж на билбордове и постоянни обяснителни табели, брошури, 
изработка и поставяне на метални плаки и стикери. Откритата процедура е с публикувано 
Обявление за поръчка с ID 937177 на дата 07.10.2019 г., с уникален номер в РОП: 00073-
2019-0053, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/722 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Динко Кечев - Директор Дирекция „СУТ" в Община Велико 
Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. инж.Валентина Миткова - Началник отдел „ТР" в Община Велико Търново; 
2. Йорданка Антонова - Главен експерт в Дирекция „Проекти и Програми" в Община 

Велико Търново; 

Заседанието на комисията се проведе в административната сграда на Община Велико 
Търново, стая 506. Комисията се събра в пълен състав. 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП и 
чл. 51, ал. 8 ППЗОП, неразделна част от настоящият протокол. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците или на 
средствата за масово осведомяване. 

инж.Динко Кечев - Директор Дирекция „СУТ" в Община Велико Търново, изчете 
Заповед РД 22-1873/15.11.2019г., представи комисията и оповести нейните 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 
допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия; да оцени и класира 
участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от 
възложителя условия. 

Комисията да проведе заседание на 15.11.2019 г. от 14:00 часа в заседателна зала в сградата 
на Община Велико Търново. 

Всички действия на комисията да бъдат протоколирани, като резултатите от работата 
да бъдат отразени в доклад. Докладът на основание чл. 106, ал.1 от ЗОП, да ми бъде 
представен 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: Информация и комуникация по проект -
Изработване и монтаж на билбордове и постоянни обяснителни табели, брошури, 
изработка и поставяне на метални плаки и стикери. Откритата процедура е с публикувано 
Обявление за поръчка с ID 937177 на дата 07.10.2019 г., с уникален номер в РОП: 00073-
2019-0053, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/722 
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С приемо-предавателен протокол бяха предадени на председателя на комисията 
постъпилите оферти в определения срок посочен в обявлението до 12.11.2019г. до 17:00ч. В 
посочения в обявлението срок, са постъпили четири оферти с вх.№: 

- №53-2546-3/08.11.2019г. в 15:29ч. на ЕТ „Рекламна агенция АБ - Анелия Минкова"; 
-№53-2821-1/12.11.2019г. в 10:07ч. на „Кубер-Лайт" ЕООД; 
- №53-00-20526-6/12.11.2019г. в 12:53ч. на „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД; 
- №53-43-1/12.11.2019г. в 16:48ч. на „Авеста-Д. Иванов" ЕООД; 

Комисията извърши внимателно оглед на опаковките на постъпилите оферти и установи 
следното: 

Опаковките са постъпили в срок, съгласно предварително обявения, в непрозрачна опаковка и 
с ненарушена цялост. 

Комисията отвори по реда на постъпване постъпилите оферти - запечатани 
непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание, като се извърши проверка за 
наличието на отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри". Трима от членовете на 
комисията подписаха техническите предложения и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри" на всяка от постъпилите оферти. 

Председателят на комисията в съответствие с чл. 54, ал.З от ППЗОП оповести съдържането 
на опаковката, както следва: 

I. Оферта от „ РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ - АНЕЛИЯ МИНКОВА" ЕТ, с вх. 
№53-2546-3/08.11.2019г. в 15:29ч., е адрес за кореспонденция: град Стара Загора, ПК6000, 
улица „Отец Паисий" №58, вх.0, ет.З, тел: 0896776865, email: ik-ab@outlook.com , лице за 
контакт: Анелия Минкова, съдържа: 

1. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатано - 2стр. 
2. Техническо предложение по образец, оригинал подписано и подпечатано - 2стр. 
3.Декларация в свободен текст, относно това че в случай на необходимост от замяна 

или промяна на определен доставчик или вид артикул ще бъде с същите или с по добри 
характеристики, оригинал подписана и подпечатана - 1стр. 

4. Декларация за съгласие от субекта на данни, оригинал подписан и подпечатан - 2стр. 
5. Магнитен носител СД - 1бр. 

II. Оферта от „Кубер-Лайт" ЕООД;, с вх. №53-2821-1/12.11.2019г. в 10:07ч., с 
адрес за кореспонденция: град Габрово, ПК5300, улица „Софроний Врачански" №1, ет.З, 
тел: 0889521790, email: kuberlightgbtft gmail.com , лице за контакт: Ганка Босилкова, 
съдържа: 

1. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатано - 2стр. 
2. Техническо предложение по образец, оригинал подписано и подпечатано - 2стр. 
3.Приложение, кът техническо предложение за изпълнение на поръчката, оригинал 

подписано и подпечатано - 4стр. 
4. Декларация за съгласие от субекта на данни, оригинал подписан и подпечатан - 2стр. 
5. Магнитен носител СД - 1бр. 

III. Оферта от „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД, с вх. №53-00-20526-
6/12.11.2019г. в 12:53ч., с адрес за кореспонденция: град София, ПК1360, улица 
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„Маслиново клонче" №2, тел: 024234859, email: office@dmibg.com , лице за контакт: 
Иван Димитров, съдържа: 

1. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатано - 2стр. 
2. Магнитен носител - 2бр. 
3. Декларация за съгласие от субекта на данни, оригинал подписана и подпечатана -

2стр. 
4. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано - 2стр. 

IV. Оферта от „Авеста-Д.Иванов" ЕООД;, с вх. №53-43-1/12.11.2019г. в 16:48ч., с 
адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК5000, улица „България" №18, ет.2, 
тел: 0898595848, email: avesta.vt@gmail.com , лице за контакт: Демир Иванов, съдържа: 

1. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатано - 2стр. 
2. Магнитен носител - 2бр. 
3. ЕЕДОП, на хартиен носител, оригинал подписан и подпечатан - 20стр. 
3. Декларация за съгласие от субекта на данни, оригинал подписана и подпечатана -

2стр. 
4. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано - 2стр. 

С горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията в 
14:30ч., която се оттегли за разглеждане на подадените документи за съответствие с 
изискванията и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Председателят на комисията на основание чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП определя следния 
прогнозен график за работа на комисията: 

1. Най-късно до 28.11.2019 г., всеки от членовете на комисията трябва лично да разгледа 
документите и информацията в офертите за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Място на съхранение на 
документите, свързани с обществената поръчка до приключване работата на комисията -
архив на Дирекция ОП, където офертите са на разположение на членовете на комисията за 
преглед и анализ. 

2. Най-късно на дата 02.12.2019 г. комисията трябва да проведе заседание за да обсъди и 
изготви Протокол за съответствието на участника с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, като в случай че установи липса, непълнота 
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие с изискванията към личното състоянието или критериите за подбор, да ги 
посочи в протокола и да го изпрати на всички участници в деня на публикуването му в 
профила на купувача. 

Проверката ще обхваща и съдържанието и редовността на документите във връзка с 
личното състояние и критериите за подбор, както и представяне и подписване на декларации, 
образци и ЕЕДОП от изискуемите лица и изпълнение на други изисквания на обявлението, 
документацията и образците към нея. 

3. Най-късно на дата 16.12.2019 г. комисията трябва да проведе заседание, на което да 
разгледа допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, ако е приложимо, и да разгледа 
техническите предложения на допуснатите участници за съответствие с предварително 
обявените условия. 
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4. Дата за отваряне на ценовите предложения най-късно до: 19.12.2019 г., като най-
късно два работни дни преди датата на отваряне, комисията трябва да обяви най-малко чрез 
съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отваряне на ценовите 
предложения. 

Комисията продължи своята работа на дата 15.11.2019г. в 15:00ч., като започна да разглежда 
и анализира представените оферти. Комисията по изпълнение на чл.54, ал. 7 от ППЗОП 
започна обсъждане относно съответствието на участниците с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

КОНСТАТАЦИИ ПО ЧЛ.54, АЛ.7 И АЛ.8 ОТ ППЗОП 
Относно съответствие, липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията 
към личното състояние 

I. Оферта от „ РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ - АНЕЛИЯ МИНКОВА" ЕТ, с вх. 
№53-2546-3/08.11.2019г. в 15:29ч., с адрес за кореспонденция: град Стара Загора, ПК6000, 
улица „Отец Паисий" №58, вх.О, ет.З, тел: 0896776865, email: ik-ab@outlook.com , лице за 
контакт: Анелия Минкова, съдържа: 

1. Участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с валидни ел. подпис 
управителя и едноличен собственик на дружеството. 

2. В еЕЕДОП, участника е заявил, че е специализирано предприятие, като е записал, че 
съответния процент работници с увреждания или в неравностойно положение е 50%. 
Видно от декларацията представена от участника се установи, че дружеството 
отговаря на изискването на чл12, ал.5 ЗОП, а именно най малко 30 на сто от 
списъчния им състав да е от хора с увреждания или такива в неравностойно 
положение. Комисията извърши справка в Регистъра на специализираните 
предприятия и кооперации на и за хора с увреждания, и установи, че дейностите за 
които участника е регистриран са за „Организиране и провеждане на публични 
събития" и „Подготовка и съгласуване на оформлението и съдържанието на 
рекламни материали". Дружеството ЕТ "РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ - АНЕЛИЯ 
МИНКОВА" е вписано под №502 от дата 25.02.2016 в Регистър на 
специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания. Предвид 
разпоредбите на чл.12, ал.5 ЗОП: „При възлагане на обществените поръчки по ал. 1 
могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав 
е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. В случаите по ал. 1, 
т. 1 лицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или 
кооперации на хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване 
на конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка." Видно от датата на 
свидетелството са изминали три години от вписването на участника. Въз основа на 
това същия се третира като специализирано предприятие и може да се възползва 
от привилегиите свързани с това. 

3. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на 

поръчката на подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
4. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 

2 ЗОП е декларирал липсата на основания за отстраняване. 
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5. Критерии за подбор: 
Възложителя не е определял критерии за подбор. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника , комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

II. Оферта от „Кубер-Лайт" ЕООД;, е вх. №53-2821-1/12.11.2019г. в 10:07ч., с 
адрес за кореспонденция: град Габрово, ПК5300, улица „Софроний Врачански" №1, ет.З, 
тел: 0889521790, email: kuberlightgb@gmail.coni , лице за контакт: Ганка Босилкова, 
съдържа: 

1. Участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с валидни ел. подпис 
управителя и едноличен собственик на дружеството. 

2. В еЕЕДОП, участника е заявил, че е специализирано предприятие, като е записал, че 
съответния процент работници с увреждания или в неравностойно положение е 50%. 
Видно от декларацията представена от участника се установи, че дружеството 
отговаря на изискването на чл12, ал.5 ЗОП, а именно най малко 30 на сто от 
списъчния им състав да е от хора с увреждания или такива в неравностойно 
положение. Комисията извърши справка в Регистъра на специализираните 
предприятия и кооперации на и за хора с увреждания, и установи, че дейностите за 
които участника е регистриран са за „ПР обслужване и организиране на обществено 
корпоративни мероприятия, фестивали и други", „Печатарска дейност" и „Рекламна 
дейност". „Кубер-Лайт" ЕООД е вписана под №460 от дата 11.12.2015 в Регистър 
на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания. Предвид 
разпоредбите на чл.12, ал.5 ЗОП: „При възлагане на обществените поръчки по ал. 1 
могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав 
е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. В случаите по ал. 1, 
т. 1 лицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или 
кооперации на хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване 
на конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка." Видно от датата на 
свидетелството са изминали три години от вписването на участника. Въз основа на 
това същия се третира като специализирано предприятие и може да се възползва от 
привилегиите свързани с това. 

3. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на 

поръчката на подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
4. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 

2 ЗОП е декларирал липсата на основания за отстраняване. 

5. Критерии за подбор: 
Възложителя не е определял критерии за подбор. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника , комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

III. Оферта от „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД, с вх. №53-00-20526-
6/12.11.2019г. в 12:53ч., с адрес за кореспонденция: град София, ПК1360, улица 
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„Маслиново клонче" №2, тел: 024234859, email: office@dmibg.com , лице за контакт: 
Иван Димитров, съдържа: 

1. Участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с валидни ел. подпис 
управителя и едноличен собственик на дружеството. 

2. В еЕЕДОП, участника е заявил, че е специализирано предприятие, като е записал, че 
съответния процент работници с увреждания или в неравностойно положение е 
33,33%. Видно от декларацията представена от участника се установи, че 
дружеството отговаря на изискването на чл12, ал.5 ЗОП, а именно най малко 30 на 
сто от списъчния им състав да е от хора с увреждания или такива в неравностойно 
положение. Комисията извърши справка в Регистъра на специализираните 
предприятия и кооперации на и за хора с увреждания, и установи, че дейностите за 
които участника е регистриран са за „Дизайн, предпечат и печат на рекламни и 
информационни материали", „Организиране и логистично осигуряване на обучения, 
семинари и събития", „Организиране на информационни кампании за 
популяризиране" и „Предпечатна дейност". „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД 
е вписана под №291 от дата 30.03.2015 в Регистър на специализираните 
предприятия и кооперации на и за хора с увреждания. Предвид разпоредбите на 
чл.12, ал.5 ЗОП: „При възлагане на обществените поръчки по ал. 1 могат да участват 
лица, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с 
увреждания или такива в неравностойно положение. В случаите по ал. 1, т. 1 
лицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации 
на хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на 
конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка." Видно от датата на 
свидетелството са изминали три години от вписването на участника. Въз основа на 
това същия се третира като специализирано предприятие и може да се възползва от 
привилегиите свързани с това. 

3. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на 

поръчката на подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
4. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 

2 ЗОП е декларирал липсата на основания за отстраняване. 

5. Критерии за подбор: 
Възложителя не е определял критерии за подбор. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника , комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

IV. Оферта от „Авеста-Д.Иванов" ЕООД;, с вх. №53-43-1/12.11.2019г. в 16:48ч., с 
адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК5000, улица „България" №18, ет.2, 
тел: 0898595848, email: avesta.vt@gmail.com , лице за контакт: Демир Иванов, съдържа: 

1. Участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с валидни ел. подпис 
управителя и едноличен собственик на дружеството. 

2. Подизпълнители и трети лица: 
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Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на 
поръчката на подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 

3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 

2 ЗОП е декларирал липсата на основания за отстраняване. 

4. Критерии за подбор: 
Възложителя не е определял критерии за подбор. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника , комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

Предвид разпоредбата на чл.81, ал.2 ППЗОП „Когато в процедура за възлагане на 
запазена поръчка са подадени заявления за участие и/или оферти както от лица, за които 
поръчката е запазена, така и от други лица, първо се разглеждат заявленията за участие 
и/или офертите на лицата, за които поръчката е запазена. Заявленията за участие и/или 
офертите на останалите лица се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лица, 
за които поръчката е запазена." Предвид горното комисията няма да разглежда офертата на 
участника „Авеста-Д.Иванов" ЕООД . 

Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническите предложения на 
допуснатите участници за съответствие с минимално изискуемото съдържание посочено в 
документацията, както и оценка съобразно обявения критерии за възлагане. 

I. Оферта от „ РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ - АНЕЛИЯ МИНКОВА" ЕТ, с вх. 
№53-2546-3/08.11.2019г. в 15:29ч., с адрес за кореспонденция: град Стара Загора, ПК6000, 
улица „Отец Паисий" №58, вх.О, ет.З, тел: 0896776865, email: ik-ab@outlook.com , лице за 
контакт: Анелия Минкова, съдържа: 

Участникът е представил техническо предложение което е попълнено съгласно условията на 
поръчката. Участника е представил лице за комуникация, като е представено телефон и електронна 
поща за връзка. Приложена е и декларация в свободен текст че в случай на необходимост от 
извършване на замяна/промяна на определен вид артикул то при промяна/замяна характеристиките на 
новия вид артикул ще са същите или по-добри. 

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение установи, че 
офертата на участника съответства на предварително обявените условия. 

И. Оферта от „Кубер-Лайт" ЕООД;, с вх. №53-2821-1/12.11.2019г. в 10:07ч., с 
адрес за кореспонденция: град Габрово, ПК5300, улица „Софроний Врачански" №1, ет.З, 
тел: 0889521790, email: kuberlightgb@gmail.com , лице за контакт: Ганка Босилкова, 
съдържа: 

Участникът е представил техническо предложение което е попълнено съгласно условията на 
поръчката. Участника е представил лице за комуникация, като е представено телефон и електронна 
поща за връзка. Към техническото си предложение, участника е включил дейностите съобразно 
техническата спецификация , като и сроковете им за изпълнение в съответствие с спецификацфията. 
Приложена е и декларация в свободен текст записана като т.4 в техническото предложение, че в 
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случай на необходимост от извършване на замяна/промяна на определен вид артикул то при 
промяна/замяна характеристиките на новия вид артикул ще са същите или по-добри. 

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение установи, че 
офертата на участника съответства на предварително обявените условия. 

III. Оферта от „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД, с вх. №53-00-20526-
6/12.11.2019г. в 12:53ч., с адрес за кореспонденция: град София, ПК1360, улица 
„Маслиново клонче" №2, тел: 024234859, email: office@dmibg.com , лице за контакт: 
Иван Димитров, съдържа: 

Участникът е представил техническо предложение което е попълнено съгласно условията на 
поръчката. Участника е представил лице за комуникация, като е представено телефон и електронна 
поща за връзка. 

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение установи, че 
офертата на участника съответства на предварително обявените условия. 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
Информация и комуникация по проект - Изработване и монтаж на билбордове и 
постоянни обяснителни табели, брошури, изработка и поставяне на метални плаки и 
стикери. Откритата процедура е с публикувано Обявление за поръчка с ID 937177 на дата 
07.10.2019 г., с уникален номер в РОП: 00073-2019-0053, с адрес на профила на купувача на 
Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/722 , комисията 
реши: Отваряне и оповестяване на ценовите предложения да се извърши на дата 04.12.2019 г. от 
10:00 часа в сградата на Община Велико Търново, за което ще се изготви съобщение по чл.57, 
ал.З от ППЗОП и ще се публикува в електронната преписка на профила на купувача на 
Възложителя. 

При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители средствата за 
масово осведомяване. 

Комисията завърши своята работа в 16:55 часа. 

Днес на дата 04.12.2019г. в 10:00ч., в стая 506, комисията продължи своята работа с 
отваряне на плик „Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците, както и 
представители на средствата за масово осведомяване. 

Председателя на комисията започна да отваря плик „Предлагани ценови параметри" 
на участниците по реда на постъпване на офертите на допуснатите участници и оповести 
тяхното съдържание: 

I. Оферта от „ РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ - АНЕЛИЯ МИНКОВА" ЕТ, с вх. 
№53-2546-3/08.11.2019г. в 15:29ч., с адрес за кореспонденция: град Стара Загора, ПК6000, 
улица „Отец Паисий" №58, вх.0, ет.З, тел: 0896776865, email: ik-ab@/outlook.com , лице за 
контакт: Анелия Минкова, съдържа: 

Ценово предложение изготвено по образец, оригинал подписано и подпечатано - 2стр. 
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Участника е предложил цена за изпълнение на предмета на поръчката в размер на 
19800,00лв. без ДДС; 

Образувано както следва: 
№ Описание на дейностите Единична Обща стойност Обща стойност 
по Количество цена в лева без ДДС в лева със ДДС 
ред в лева без 

д д с 
1 Информационни билбордове 7бр. 2300,00 16100,00 19320,00 
2 Постоянни обяснителни табели 7бр. 200,00 1400,00 1680,00 

3 
Изработване на метални плаки за 
електробуси, зарядна станция и 
пешеходен надлез 

5бр. 
200,00 1000,00 1200,00 

4 Информационни брошури за отчитане 
резултатите по проекта ЗООбр. 4,00 1200,00 1440,00 

5 Изработване на стикери ЮОбр. 1,00 100,00 120,00 
Общо: 19800,00 23760,00 

Комисията извърши проверка за аретмитична вярност на представеното ценово предложение и 
установи, че същото е вярно изчислено и е съобразено е с максималната прогнозна стойност за 
изпълнение на поръчката. 

II. Оферта от „Кубер-Лайт" ЕООД, с вх. №53-2821-1/12.11.2019г. в 10:07ч., с адрес 
за кореспонденция: град Габрово, ПК5300, улица „Софроний Врачански" №1, ет.З, тел: 
0889521790, email: kuberlightgb@gmail.com , лице за контакт: Ганка Босилкова, 
съдържа: 

Ценово предложение изготвено по образец, оригинал подписано и подпечатано - 2стр. 
Участника е предложил цена за изпълнение на предмета на поръчката в размер на 

25 123.00лв. без ДДС; 

Образувано както следва: 

№ Описание на дейностите Единична Обща стойност Обща стойност 
ПО Количество цена в лева без ДДС в лева със ДДС 
ред в лева без 

ДДС 
1 Информационни билбордове 7бр. 3300,00 23100,00 27720 ,00 
2 Постоянни обяснителни табели 7бр. 100,00 700,00 840,00 

Изработване на метални плаки за 120,00 600,00 720,00 
3 електробуси. зарядна станция и 

пешеходен надлез 
5бр. 

4 
Информационни брошури за отчитане 
резултатите по проекта ЗООбр. 25 ,00 600,00 720,00 

5 Изработване на стикери ЮОбр. 1,23 123,00 147,60 
Общо: 25123,00 30147 ,60 

Комисията извърши проверка за аретмитична вярност на представеното ценово 
предложение и установи, че в същото е допусната аретмитична грешка. В ред 4 участника е 
записал че общата цена за изпълнение на услугите е в размер на 600,00лв. без ДДС, а след като 
се извършиха изчисления се установи че цената за тази услуга е 7500,00лв. без ДДС. Съгласно 
документацията за участие на стр.49 е записано „ Участникът е единствено отговорен за 
евентуално допуснати грешки и пропуски в изчисленията на предложените от него цени. " 
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Имайки предвид че съгласно определения критерий за възлагане офертите на 
участниците се оценяват на база „Най-ниска цена" като на оценка подлежи най ниската обща 
предложена цена за изпълнение на поръчката. 
Комисията няма право да преизчислява и коригира общата предложена цена от участника 
както и предложените единични цени. В тази връзка комисията не може да прецени и коя е в 
действителност офертата цена на участника за изпълнение на поръчката. Комисията не е 
оправомощена да тълкува волята на участника и да преизчислява предложената от него цена. 

Във връзка с гореизложеното комисията е единодушна, че е налице основание за 
отстраняване на участника. Също така съгласно раздел Н.2.10)Информация относно 
вариентите, Възложителя недвусмислено е отбелязал, че няма да бъдат приемани 
варианти. 

С оглед всички изложени по-горе обстоятелства комисията единодушно предлага 
за отстраняване участника „Кубер-Лайт" ЕООД на основание чл. 107, т. 1, предл. 11-ро 
от ЗОП, тъй като участникът не е изпълнил друго условие, посочено в документацията, а 
именно не се е придържал към условията, посочени в документацията за обществената 
поръчка, 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 за 
изпълнение на поръчката. 

Офертата на участника не отговаря на изискванията за изпълнение на поръчката, което 
прави същата „неподходяща" по смисъла на §2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

III. Оферта от „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД, с вх. №53-00-20526-
6/12.11.2019г. в 12:53ч., с адрес за кореспонденция: град София, ПК1360, улица 
„Маслиново клонче" №2, тел: 024234859, email: office@dmibg.com , лице за контакт: 
Иван Димитров, съдържа: 

Ценово предложение изготвено по образец, оригинал подписано и подпечатано - 2стр. 
Участника е предложил цена за изпълнение на предмета на поръчката в размер на 24 

300,00лв. без ДДС; 

Образувано както следва: 
№ Описание на дейностите Единична Обща стойност Обща стойност 
ПО Количество цена в лева без ДДС в лева със ДДС 
ред в лева без 

ДДС 
1 Информационни билбордове 7бр. 3 000,00 21000,00 25200 ,00 
2 Постоянни обяснителни табели 7бр. 250,00 1750,00 2100 ,00 

3 
Изработване на метални плаки за 
електробуси. зарядна станция и 
пешеходен надлез 

5бр. 
150,00 750,00 900,00 

4 Информационни брошури за отчитане 
резултатите по проекта ЗООбр. 1,00 300,00 360,00 

5 Изработване на стикери ЮОбр. 5,00 500,00 600,00 
Общо: 24300,00 29100 ,00 

Комисията извърши проверка за аретмитична вярност на представеното ценово предложение и 
установи, че същото е вярно изчислено и е съобразено е с максималната прогнозна стойност за 
изпълнение на поръчката. 

Комисията продължи своята работа с оценка съгласно определения критерий за възлагане. 

1 0 

mailto:office@dmibg.com


ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

WJ 

WJ 

-х 

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е НАЙ-НИСКА 
ЦЕНА 

До оценка, чрез критерий най-ниска цена се допускат само оферти, които съответстват на 
условията за изпълнение на обществената поръчка. Офертата на участника с най-ниско 
възнаграждение /най-ниска цена/ в лева за изпълнение на поръчката получава максимален 
брой точки - 100 точки. Оценките на останалите оферти се изчисляват по формулата: 

Ц = (Цтт/Цп) х 100 = (брой точки) 

Където Цп е предложената цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС съгласно 
Ценовото предложение на съответния участник. 

Където Цггип е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката в лева без 
ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници 

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. 

Забележка: При извършване на оценяването ще се използва закръгляване 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 процедурата. От 
участие в процедурата се отстранява участник, който е посочил цена за изпълнение на 
поръчката по-висока от прогнозната стойност. При разминаване между изписаното с цифри и 
изписаното с думи, за вярно се приема записът с думи. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти, когато оценките на две или повече оферти са равни. 

Офертата на участника Оферта от „ РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ - АНЕЛИЯ МИНКОВА" ЕТ, 
с вх. №53-2546-3/08.11.2019г. в 15:29ч., с адрес за кореспонденция: град Стара Загора, ПК6000, 
улица „Отец Паисий" №58, вх.0, ет.З, тел: 0896776865, email: ik-ab@outlook.com , лице за 
контакт: Анелия Минкова , получава 100т., съгласно определения критерий за възлагане. 

Имайки предвид метода за извършване на оценка на допуснатите оферти комисията пристъпи 
към оценка на другия участник : 
Оценката се изчисляват по формулата: 

Ц = (Цппп/Цп) х 100 = (брой точки) 

Оферта от „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД, с вх. №53-00-20526-6/12.11.2019г. в 
12:53ч., с адрес за кореспонденция: град София, ПК1360, улица „Маслиново клонче" №2, 
тел: 024234859, email: office@dmibg.com , лице за контакт: Иван Димитров 

Ц = (19800/24300) х 100 = 81т. 
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Предвид горното, комисията предлага следното класиране : 

1 -во място за Оферта от „ РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ - АНЕЛИЯ МИНКОВА" ЕТ, с вх. №53-
2546-3/08.11.2019г. в 15:29ч., с адрес за кореспонденция: град Стара Загора, ПК6000, улица „Отец 
Паисий" №58, вх.О, ет.З, тел: 0896776865, email: ik-ab@outlook.com , лице за контакт: Анелия 
Минкова , с получени 100 т. и с предложена обща цена за изпълнение на предмета на поръчката 
в размер на 19800,00 лв. без ДДС. 

2-ро място за Оферта от „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД, с вх. №53-00-20526-
6/12.11.2019г. в 12:53ч., с адрес за кореспонденция: град София, ПК1360, улица 
„Маслиново клонче" №2, тел: 024234859, email: office@dmibg.com , лице за контакт: 
Иван Димитров, с получени 81т. и с предложена обща цена за изпълнение на предмета на 
позицията в размер на 24300,00 лв. без ДДС. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляра. 

Комисията завърши своята работа в 11:40 часа и изпраща настоящия протокол от дати 
15.11.2019г. от 14:00ч., 15.11.2019г. в 15:00ч. и 04.12.2019г. от 10:00ч. ,ведно с доклад за 
нейната работа на Възложителя за утвърждаване, съгласно чл.106, ал.1 ЗОП. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

/ инж.Динко Кечев - Директор^Ди^^кция „С^Р* в Община Велико Търново; / 

И ЧЛЕНОВЕ: 

/ инж.Валентина Миткор^ т 
чалник отдел „ТР" в Община Велико Търново; / 

2.j 
/ Йорданка Антонова^- Главен експерт в Дирекция „Проекти и Програми" в Община Велико 
Търново; / 
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Text Box
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679


