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РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ПРОТОКОЛ № 3

Днес на дата 17.03.2020 г. в 11:00 часа в сградата на Община Велико Търново в 
Ритуална зала, 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 22-2116/18.12.2019 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: “Организиране и провеждане на 1 
бр. публично промоционално събитие и изготвяне и публикуване на 1 бр. 
прессъобщение, 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“, с уникален номер на процедурата 00073-2019-0073 в регистъра на АОП и 
публикувано обявление на дата 26.11.2019 с ID 946325 в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/749/.

КОМИСИЯ в състав:

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

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Христо Павлов -  Главен експерт в Звено ВОП;
2. Явор Иванов -  Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки”.

На заседанието не присъства представител на участника.

Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ и оповести предложените цени.

I. Оферта от „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД с вх. № 5300-20526-9/12.12.2019 г. от 
14:37 часа., с ЕИК: 201557566; адрес за кореспонденция: гр. София 1360, ул.
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ЯгЯ-а

РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО

Маслиново Клонче №2, телефон: 02/4234859; електронна поща за кореспонденция: 
office@dmibg.com;

Обща цена 3050.00 (три хиляди и петдесет лв. и 00 ст.) лв. без ДДС или 3660.00 
(три хиляди шестстотин и шестдесет лв. и 00 ст.) лв. с ДДС, разбита по дейности както 
следва:

1. Организиране и провеждане на 1 бр. публично промоционално събитие -  2900.00 
лв. без ДДС;

2. Изработка и монтаж на постоянна обяснителна табела -  150.00 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 съгласно следната методика:

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”. 
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане, оптимално 
съотношение качество/цена,съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.
На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на изискванията на 
възложителя.
Няма да бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в случаите, в които е 
налице поне едно от следните условия:
Техническото предложение (в цялост или в негова съставна част) не отговаря на изискванията на 
възложителя, посочени в документацията за провеждане на обществената поръчка, на техническата 
спецификация, на действащото законодателство или не е съобразено с предмета на поръчката, 
включително когато липсват данни за установяване на някое от горните изисквания/съответствие;
Налице е несъответствие/несъгласуваност между елементи на отделните раздели/части/компоненти на 
техническото предложение;
Участникът не отговаря на изискванията за подбор и/или лично състояние, съобразно изискванията на 
възложителя;
Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на получената за всяка оферта 
„Комплексна оценка”, като сума от оценките по определените в Методиката за оценка показатели. 
Показатели за оценка:
П1 Технически показател (ТП) - предложение за изпълнение на поръчката -  е относителна тежест - 
60 (0,6)%;
П2 Финансов показател (ФП) - предложената от участника цена за изпълнение на поръчката -  с 
относителна тежест- 40 (0,4)%;
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ж-ш-т,

РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО БЪ ЛГАРС КО ПРАВ ИТЕЛ С ТВ О

Допуснатите до оценка оферти на участниците ще бъдат оценявани въз основа на приложената по-долу 
методика за определяне на комплексната оценка, изчислена на база на включените показатели и под- 
показатели в нея, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.
Максималният брой точки на КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА (КО) е 100 точки.

Комплексната оценка (КО) на офертата на всеки участник се определя по следната формула:
К О п =  П1п х 0,6 + П 2 П х 0,4, където
К О п - комплексна оценка на офертата на n-тия на участник;
П1п - брой точки по ТП на офертата на n-тия участник;
П 2 П -  брой точки по ФП на офертата на n-тия участник.
Класирането се извършва в низходящ ред, като на първо място се класира офертата, получила най- 

висока комплексна оценка по посочената формула. В случай, че комплексните оценки на две или повече 
оферти са равни, при класирането им се прилагат правилата на чл. 58 ал.2 и ал.З от ППЗОП.

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след 
десетичната запетая.

Показатели за оценка и методика за определяне на комплексната оценка на офертите:

П1 -  Технически показател (ТП) - предложение за изпълнение на поръчката

Показател
(наименование)

Относителна тежест в 
комплексната оценка

Максимален възможен 
брой точки

Символно
означение

ТЕХНИЧЕСКО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 60% (0,60) 100 П1

Забележка: получената оценка за всеки показател се закръглява с точност до втория десетичен знак след 
десетичната запетая.

Показател П1 „Техническо предложение” с максимален брой точки -  100 и относителна тежест 
в комплексната оценка -  0,60 се изчислява по следния начин:

Предложение на участника за изпълнение на поръчката макс.100

В своето техническо предложение, участникът се придържа и отговаря на минималните изисквания 
за съдържание и на техническата спецификация, като в допълнение в предложението му е 
налично всяко едно от следните обстоятелства:
- Предложени са минимум два варианта за изпълнение на събитието, предмет на поръчката;
- за всеки един от предложените варианти за изпълнение на събитието са изложени аргументи защо 

същият е предложен и е приложим към събитието, кои са преимуществата му, какъв ще бъде 
резултатът от неговото прилагане;
- Мотивирано са разпределени задачите между отделните експерти в екипа за всяка дейност от 

обхвата на настоящата поръчка;
- Разработен е минимум един примерен сценарий за провеждане на събитието.
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ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

ЩуП-И,

РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО

В своето техническо предложение, участникът се придържа и отговаря на минималните изисквания 
и за съдържание на техническата спецификация, като в допълнение в предложението му са налични 
три от посочените по-горе обстоятелства.

85

В своето техническо предложение, участникът се придържа и отговаря на минималните изисквания 
за съдържание и на техническата спецификация, като в допълнение в предложението му са налични 
две от посочените по-горе обстоятелства.

70

В своето техническо предложение, участникът се придържа и отговаря на минималните 
изисквания за съдържание на техническата спецификация, като в допълнение в предложението му 
е налично едно от посочените по-горе обстоятелства.

55

В своето техническо предложение, участникът се придържа и отговаря на минималните 
изисквания за съдържание на техническата спецификация, без в него да се съдържа, нито едно от 
посочените по-горе обстоятелства.

40

Забележка: във всички случаи, когато комисията приема, че в дадено предложение липсва някое 
от обсотятелствата от съответната скала за оценка, тя излага своите мотиви за това чрез конкретна 
информация или липсата на такава в предложението на участника за изпълнение на поръчката.

Максимален брой точки по П1 е 100 точки. 

П2 -  ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА

Показател
(наименование)

Относителна тежест в 
комплексната оценка

Максимален възможен 
брой точки

Символно
означение

ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА 40% (0,40) 100 П2

Показател П2 „Предложена цена” е максимален брой точки -  100 и относителна тежест в 
комплексната оценка -  0,40.

Комисията оценява ценовите предложения на участниците като числов израз на оценката по този 
показател са точките, които се изчисляват по следната формула:

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена.
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по 

следната формула:

П1„ = ( li.min/1 l i ) х 100 (брой точки), където:
Ц тш  -  предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката
Щ  -  представлява цената предложена от участника

Оценките, дробни числа, които ще се получат при прилагане на съответните формули се 
закръгляват до втория знак след десетичната запетая.

Максимален брой точки по П2 е 100 точки.

I n t e r r e d
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ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО Б Ъ ЛГАРС КО П РА В ИТЕЛ С ТВ О

Комплексната оценка на всеки участник се изчислява по формулата:
КОп = П 1п х 0,6 + П2П х 0,4.

Класиране на участниците: след като всяка оферта е била оценена съобразно посочената методика 
за определяне на комплексната оценка, Комисията класира участниците по степента на съответствие на 
офертите им с предварително обявените от възложителя условия, като на първо място бива класиран 
участникът получил най -  висока комплексна оценка.

У ч а с т н и к ъ т  е п о л у ч и л  10 0  т . п о  показател П 2  и п о  този н а ч и н  к о м п л е к с н а та  м у  
оц ен ка става:

КО = 33 + 100 х 0.4 = 33 + 40 = 73 т.

К о м и с и я т а  к л аси ра н а  п ъ р в о  м я с то  следната оф ерта:

Оферта от „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД с вх. № 5300-20526-9/12.12.2019 г. 
от 14:37 часа., с ЕИК: 201557566; адрес за кореспонденция: гр. София 1360, ул. 
Маслиново Клонче №2, телефон: 02/4234859; електронна поща за кореспонденция: 
office@dmibg.com;

К о м и с и я т а  пред л ага н а  възлож ителя да ск л ю ч и  д о го в о р  с уч а с тн и к а :

„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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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО Б Ъ ЛГАРСКО ПРАВ ИТЕЛ С ТВ О

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 12:00 часа.

КОМИСИЯ в състав:

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

И ЧЛЕНОВЕ:
у

1. Христо Павлов -  Главен експерт в Звено ВОП;

.............................................. V ...
2. Явор Иванов -  Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки”. 
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Този документ е създаден в рамките на Проект „ Изкуство и култура -  общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото 
развитие на туризма ", Проектен код: ROBG -576, в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество „ ИНТЕРРЕГ V-A 

Румъния -  България “ 2014 -  2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие. 
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