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ПРОТОКОЛ№ 1

Днес на дата 18.12.2019 г. в 14:00 часа в сградата на Община Велико Търново в Нова 
Зала на общински съвет, Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, 
във връзка с чл.51, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, 
назначена със Заповед № РД 22-2112/18.12.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, 
започна разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена 
поръчка, чрез провеждане на публично състезание с предмет: “Изработка и монтаж на 
1 бр.временен билборд и 1 бр. постоянна обяснителна табела за популяризиране 
резултатите от проекта“ в рамките на проект „Изкуство и култура -  общи 
трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен 
код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел
2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и 
културно наследство“ по Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ 
V-А Румъния-България“ 2014-2020, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП, с 
уникален номер на процедурата 00073-2019-0072 в регистъра на АОП и публикувано 
обявление на дата 26.11.2019 с ID 946322 в Регистъра на обществените поръчки на АОП 
и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko- 
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/748/.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлия Ликоманова-Мутафчиева -  Главен експерт в Дирекция 
„Проекти и програми” (ръководител проект);

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Даниела Данчева -  Главен счетоводител Община Велико Търново;
2. Явор Иванов -  Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки”.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 
ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП, неразделна част от настоящият протокол.

Юлия Ликоманова-Мутафчиева -  Главен експерт в Дирекция „Проекти и 
програми” в Община Велико Търново, изчете Заповед № РД 22-2112/18.12.2019 г., 
представи комисията и оповести нейните задачи:

и'н’п’. interreerobe. еи
Този документ е създаден в рамките на Проект „Изкуство и култура — общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото 
развитие на туризма ", Проектен код: ROBG -5 7 6 , в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество „ ИНТЕРРЕГ V-A 

Румъния -  България “ 2014 -  2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдържанието и публикацията се носи от Община Велико Търново.

Водещ бенефициент: Община Велико Търново 
Съдържанието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз
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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 и да извърши 
оценка на офертите съгласно методиката за оценка. Комисията да класира участниците 
по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя 
условия.

Всички действия на комисията да бъдат протоколирани, като резултатите от 
работата да бъдат отразени в протокол. Комисията да състави доклад за работата си, като 
същият бъде представен на Възложителя за утвърждаване. Към него да бъдат приложени 
и всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, заедно с цялата 
документация по процедура с предмет: “Изработка и монтаж на 1 бр.временен 
билборд и 1 бр. постоянна обяснителна табела за популяризиране резултатите от 
проекта“ в рамките на проект „Изкуство и култура -  общи трансгранични активи 
в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, 
финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване 
на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ по 
Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България“ 
2014-2020, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП, с уникален номер 00073- 
2019-0072 в регистъра на АОП.

Комисията започна да отваря офертите по реда на тяхното постъпване. При 
отваряне на офертите стриктно се приложи чл. 54, ал.З, ал.4, ал.5 от ППЗОП.

Комисията в съответствие с чл. 54, ал.З от ППЗОП оповести съдържането на 
опаковките, както следва:

I. Оферта от „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД с вх. № 5300-20526-8/12.12.2019 г. от 
14:35 часа., с ЕИК: 201557566; адрес за кореспонденция: гр. София 1360, ул. 
Маслиново Клонче №2, телефон: 02/4234859; електронна поща за кореспонденция: 
office@dmibg.com;

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията 
констатира наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и с 
ненарушена цялост плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Членовете на 
комисията подписаха техническото и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Съдържание на документите:

1. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан, 1 стр.;
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2. Заявление за участие, 1 стр.;
3. Декларация за съгласие на субекта на данните;
4. ЕЕДОП на електронен носител;
5. Техническо предложение оригинал пв одписано и подпечатано от Иван 
Димитров -  2 стр.;

С горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на 
комисията в 14:30ч.

На 04.03.2020 г. от 11:00 часа Комисията продължи с разглеждането на 
постъпилата оферта относно условията за допускане и критериите за подбор.

I. Оферта от „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД с вх. № 5300-20526-8/12.12.2019 г. от 
14:35 часа., с ЕИК: 201557566; адрес за кореспонденция: гр. София 1360, ул. 
Маслиново Клонче №2, телефон: 02/4234859; електронна поща за кореспонденция: 
office@dmibg.com.

След като разгледа представения ЕЕДОП Комисията прецени, че участникът 
отговаря на критериите за подбор и на условията за допускане и следва да бъде допуснат 
до следващия етап в процедурата -  разглеждане на техническото предложение.

Комисията прецени, че Техническото предложение отговаря на изискванията на 
поръчката и участникът следа да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. Комисията определи отварянето на цените да бъде на 
17.03.2020 г. от 10:00 часа, за което да се публикува съобщение на профила на купувача.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлия Ликоманова-Мутафчиева -  Главен експерт в Дирекция 
„Проекти и програми” (ръководител проект);

 ■■■■■!...........................................................

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Даниела Данчева -  Елавен счетоводител Община Велико Търново;
 / /

2. Явор Иванов -  Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки”.
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