
европейски съюз

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА Р ЕГИ О Н АЛ Н О  РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМ Е ВЪВ ВАШ ЕТО БЪДЕЩЕ!
РУМЪНСКО ГРАБИТЕЛСТВО

ПРОТОКОЛ № 2

Днес на дата 17.03.2020 г. в 10:00 часа в сградата на Община Велико Търново в Ритуална 
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, 
продължи с 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”.

На заседанието не присъства представител на участника.

www.interreerobe.eu
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

БЪ ЛГАРС КО ПРАВИТЕЛСТВО

https://www.veliko-
http://www.interreerobe.eu
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Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ и оповести предложените цени.

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;

Обща цена 869.35 (осемстотин деветдесет и шест лв. и 35 ст.) лв. без ДДС или 
1075.62 (хиляда и седемдесет и пет лв. и 62 ст.) лв. с ДДС, разбита по дейности както 
следва:

1. Изработка и монтаж на временен билборд -  81.45 лв. без ДДС;

2. Изработка и монтаж на постоянна обяснителна табела -  814.90 лв. без ДДС.

Комисията прецени, че ценовото предложение отговаря на условията на 
поръчката и след като участникът е единствен то следва да бъде класиран на първо 
място и да бъде предложен за изпълнител.

С оглед на гореизложеното Комисията предлага на възложителя да сключи 
договор с участника:

„ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД С ЕИК: 201557566; АДРЕС ЗА 
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ГР. СОФИЯ 1360, УЛ. МАСЛИНОВО КЛОНЧЕ №2, 
ТЕЛЕФОН: 02/4234859; ЕЛЕКТРОННА ПОЩА ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
OFFICE@DMIBG.COM.
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РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО

Комисията предава всички протоколи от работата си заедно с останалите документи 
изготвени по време на нейната работа на възложителя за одобрение и за издаване на 
решение за избор на изпълнител.

Комисията приключи работа в 11:00 часа.
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