
ПРОТОКОЛ № 3 

Днес 13.02.2015 г. в 11:00 ч. в сградата на Община Велико Търново Комисията по чл. 68, ал. 1 
от ЗОП, назначена със заповед № РД 22 - 46/06.01.2015 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, продължи разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена 
поръчка, чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Осъществяване на дейности за 
информация и публичност по проект „Повишаване на професионалната компетентност 
на служители в община Велико Търново" с две обособени позиции: Обособена позиция 1: 
„Изпълнение на мерки за информация и публичност"; Обособена позиция 2: „Изготвяне 
на рекламни материали за участниците в дейностите по проекта". 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мина Илиева - Секретар на Община Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Диана Антонова Козовска - Началник отдел „ЧР" в Община Велико Търново; 
2. Десислава Йонкова - Директор на Дирекция „Правна" в Община Велико Търново; 
3. Красимира Давидова Денева - старши експерт в отдел „Бюджет" в Община Велико Търново 
/счетоводител на проекта/ 
4. Иван Стефанов Кръстев - Главен специалист в Звено „Връзки с обществеността и протокол" 
в Община Велико Търново; 

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Диана Антонова Козовска - Началник отдел „ЧР" в 
Община Велико Търново; 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 

1. Олга Петърчева - Началник отдел ПО в Община В. Търново; 
2. Мариана Варнева - Юрисконсулт в отдел ПО в Община В.Търново 
3. Даниела Владимирова - Старши юрисконсулт в отдел ПО в Община В. Търново; 
4. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община В.Търново; 
5. Даниела Дойнова - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново; 
6. Грета Маринова - Старши експерт в отдел ОП в Община В. Търново; 
7. Николина Михайлова Ангелова - Христова - Старши експерт отдел ОП в Община Велико 
Търново; 
8. Даниела Стефанова Данчева - Началник отдел „Бюджет" в Община Велико Търново; 
9. Кристина Миткова Димитрова - Технически сътрудник отдел АТО в Община Велико 
Търново 
10. Биляна Красимирова Чолаков - Младши експерт в отдел „ЧР" в Община Велико Търново; 
11. Мариана Данчева Апостолова - Младши експерт в отдел „ЧР" в Община Велико Търново; 
12. инж. Веселин Николаев Нинчев - Главен експерт в Звено „Връзки с обществеността и 
протокол" в Община Велико Търново; 
13. Цветелина Ангелова Пенева - Главен експерт в Звено „Връзки с обществеността и 
протокол"; 

Поради отсъствието на Десислава Йонкова - Директор на Дирекция „Правна" в Община 
Велико Търново, на нейно място в комисията участва - Олга Петърчева - Началник отдел ПО в 



Община В. Търново; Поради отсъствието на Красимира Давидова Денева - старши експерт в 
отдел „Бюджет" в Община Велико Търново, на нейно място в комисията участва - Даниела 
Стефанова Данчева - Началник отдел „Бюджет" в Община Велико Търново; Заместниците 
подписаха декларации по чл. 35, ал.1, т.1, т.2, т.З и чл. 35, ал.2 от ЗОП, неразделна част от 
настоящият протокол. 

На заседанието присъства Никола Алексиев Кибритев - пълномощник на Янко 
Георгиве Алексиев, представител на „Я.Алексиев" ЕООД; 

В "Център за услуги и информация на граждани", в сградата на Община Велико Търново е 
поставено обявление с изх. № 9100-131/10.02.2015 г. за датата и часа на отваряне на ценовите 
оферти. В същото се предоставя информация, че отваряне и оповестяване на ценовите оферти ще 
се извърши на дата 13.02.2015 г. от 11:00 часа в сградата на Община Велико Търново. Писма с 
уведомяване за датата и часа на отваряне на пликовете «Предлагана цена» са изпратени и 
получени от всички участници в процедурата. 

1. До оценка по показателя (Ф1) се допускат само оферти, които съответстват на условията за 
изпълнение на обществената поръчка. Oi - е показател, отразяващ относителната тежест на 
цената на съответната оферта. Максималната стойност на Oi е 70 точки и се изчислява по 
формулата: 

Oi = (Amin/Ai) х 70 
където: 

Ai - общата цена в лева на съответната оферта; 
Amin - представлява най-ниската цена в лева от всички оферти. 

За нуждите на тази методика всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на 
съответната формула, се закръгляват към втория знак след десетичната запетая. 
В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-
изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са 
еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира 
офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 
първо място оферти. 
Плик №3 от оферта на „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД с вх. № 5300-1/05.01.2015 г., 09:48 
ч., с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин", бл. 303, вх. А, ап. 4, тел. 02/4234859, e-mail: 
office@dmibg.com, съдържа; 

За обособена позиция 1: 

> Ценово предложение - 3 /три/ стр. 

Предложени цени с ДДС: 

• За изготвяне на транспарант: 294,00 /двеста деветдесет и четири лв. и 00 ст./ лв. 
• За организиране на кръгла маса: 900,00 /деветстотин лв. и 00 ст./ лв. 
• ОБЩО: 995,00 /деветстотин деветдесет и пет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС, а с 20 % ДДС -

1194,00 /хиляда сто деветдесет и четири лв. и 00 ст./ лв. 
След като се приложи формулата: Oi = (Amin/Ai) х 70, където: 
Ai - общата цена в лева на съответната оферта; 
Amin - представлява най-ниската цена в лева от всички оферти. 

Участникът получава следната оценка: Oi = (720/1194) х 70 = 42 т. 
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За обособена позиция 2: 

> Ценово предложение - 3 /три/ стр. 

Предложени цени с ДДС: 

• За изготвяне на рекламни материали ОБЩО: 3750,00 /три хиляди седемстотин и 
петдесет лв. и 00 ст./ лв. 

След като се приложи формулата: Oi = (Amin/Ai) х 70, където: 
Ai - общата цена в лева на съответната оферта; 
Amin - представлява най-ниската цена в лева от всички оферти. 

Участникът получава следната оценка: Oi = (3750/3750) х 70 = 70 т. 

Плик №3 от оферта на „Я. Алексиев" ЕООД с вх. № 5300-2/05.01.2015 г., 09:50 ч., с адрес: 
гр. Русе, ул. „Цар Калоян" № 2А, тел. 082/812019, e-mail: evroproekti2014@gmail.com, 
съдържа: 

За обособена позиция 1: 

> Ценово предложение - 3 /три/ стр. 

Предложени цени с ДДС: 

• За изготвяне на транспарант: 240,00 /двеста и четиридесет лв. и 00 ст./ лв. 
• За организиране на кръгла маса: 480,00 /четиристотин и осемдесет лв. и 00 ст./ лв. 
• ОБЩО: 600,00 /шестстотин лв. и 00 ст./ лв. без ДДС, а с 20 % ДДС - 720,00 

/седемстотин и двадесет лв. и 00 ст./ лв. 

След като се приложи формулата: Oi = (Amin/Ai) х 70, където: 
Ai - общата цена в лева на съответната оферта; 
Amin - представлява най-ниската цена в лева от всички оферти. 

Участникът получава следната оценка: Oi = (720/720) х 70 = 70 т. 

Като взе предвид оповестените резултати по показател Ti - показател, отразяващ 
относителната тежест на качеството на техническото предложение и качеството на 
предложените материали и резултатите отразени в Протокол №2 от 14.01.15 г. по Oj -
показател, отразяващ относителната тежест на цената на съответната оферта, комисията 
единодушно предложи следното класиране на участниците за изпълнение на обществена 
поръчка с предмет: „Осъществяване на дейности за информация и публичност по проект 
„Повишаване на професионалната компетентност на служители в община Велико 
Търново" с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Изпълнение на мерки за 
информация и публичност"; Обособена позиция 2: „Изготвяне на рекламни материали за 
участниците в дейностите по проекта". 

За обособена позиция 1: 

1-во място: Оферта на „Я. Алексиев" ЕООД с вх. № 5300-2/05.01.2015 г., 09:50 ч., с адрес: гр. 
Русе, ул. „Цар Калоян" № 2А, тел. 082/812019, e-mail: evroproekti2014@gmail.com, с 
комплексна оценка Ei = 100 т. 
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2-ро място: Оферта на „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД с вх. № 5300-1/05.01.2015 г., 09:48 ч., 
с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин", бл. 303, вх. А, ап. 4, тел. 02/4234859, e-mail: 
office@dmibg.com, с комплексна оценка Ei = 72 т. 

За обособена позиция 2: 

1-во място: Оферта на „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД с вх. № 5300-1/05.01.2015 г., 09:48 ч., 
с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин", бл. 303, вх. А, ап. 4, тел. 02/4234859, e-mail: 
office@dmibg.com, c комплексна оценка Ei = 100 т. 

Мотиви за класирането: Критерият за оценка на представените оферти е 
икономически най-изгодна оферта", като оценяването става по формулата Е;= Т, + Фь 

където: Ei е комплексната оценка на i-momo предложение - максимален брой точки 100., 
Ti е показател, отразяващ относителната тежест на качеството на техническото 
предложение и качеството на предложените материали - максимален брой точки 30. Ф/ 
е показател, отразяващ относителната тежест на цената на съответната оферта. 
Максималната стойност на Ф/ е 70 точки. 

Комисията извърши класирането според на горепосочената формула, въз основа на 
предложеното в офертите на участниците. Комисията попълни индивидуална и 
обобщена оценъчна таблица за резултатите от оценката по показателите от 
методиката, като взе предвид и резултатите от оценката, отразени в протокол № 2 от 
работата на комисията. Индивидуалните и обобщените оценъчни таблици са 
неразделна част от настоящия протокол. 

Настоящият протокол и цялата документация в процедурата се предава на 
Възложителя за вземане на решение по чл. 73, ал.1 от ЗОП. 

Комисията приключи работа в 12.00 часа. 

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мй^а^§иева - Секретар на Община Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Диана Антонов^ Козовска - Началник отдел „ЧР" в Община Велико Търново; 

2. Олга Петърчева/-жачалник отдел ПО в Община В. Търново; 

3. Даниела Стефанова Данчева - Началник отдел „Бюджет" в Община Велико Търново; 

4. Иван СтефанадККръстев - Главен специалист в Звено „Връзки с обществеността и протокол" 
в Община Велико Търново; 

\i 
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Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на дейности за информация и публичност по 
проект „Повишаване на професионалната компетентност на служители в община Велико Търново" с две обособени позиции: 
Обособена позиция 2: „Изготвяне на рекламни материали за участниците в дейностите по проекта" 

Участник Ценови 
критерий -
Oi, тежест -
70% 

Техническа 
оценка на 
участника - Ti, 
тежест - 30 % 

Ei 

„Ди Ем Ай 
Дивелопмънт" 
ЕООД 

42т. ЗОт. 72т. 

„Я.Алексиев" 
ЕООД 

70т. ЗОт. 100т. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мина ИдагеЙ^Ьекретар на Община Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Диана Антонова Козовска - Началник отдел „ЧР" в Община Велико Търново; 

2. Олга Петърчева - Н а ч а о т д е л ПО в Община BN̂ S>PHOBO; 

3. Даниела Стефанова Данчева - Началник отдел „Бюджет" в Община Велико Търново; 

4. Иван Стефанов Кръ£тШЛ Главен специалист в Звено „Връзки с обществеността и протокол" в Община Велико Търново; 



Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на дейности за информация и публичност по 
проект „Повишаване на професионалната компетентност на служители в община Велико Търново" с две обособени позиции: 
Обособена позиция 2: „Изготвяне на рекламни материали за участниците в дейностите по проекта" 

Участник Ценови 
критерий -
Oi, тежест -
70% 

Техническа 
оценка на 
участника - Ti, 
тежест - 30 % 

Ei 

„Ди Ем Ай 
Дивелопмънт" 
ЕООД 

42т. ЗОт. 72т. 

„Я.Алексиев" 
ЕООД 

70т. ЗОт. 100т. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мина ИлибШ^ Секретар на Община Велико Търново; 



Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на дейности за информация и публичност по 
проект „Повишаване на професионалната компетентност на служители в община Велико Търново" с две обособени позиции: 
Обособена позиция 2: „Изготвяне на рекламни материали за участниците в дейностите по проекта" 

Участник Ценови 
критерий -
<Ш, тежест -
70% 

Техническа 
оценка на 
участника - Ti, 
тежест - 30 % 

Ei 

„Ди Ем Ай 
Дивелопмънт" 
ЕООД 

42т. ЗОт. 72т. 

„Я.Алексиев" 
ЕООД 

70т. ЗОт. 100т. 

1. инж. Диана Антонова Козовска - Началник отдел „ЧР" в Община Велико Търново; 



Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на дейности за информация и публичност по 
проект „Повишаване на професионалната компетентност на служители в община Велико Търново" с две обособени позиции: 
Обособена позиция 2: „Изготвяне на рекламни материали за участниците в дейностите по проекта" 

Участник Ценови 
критерий -
Oi, тежест -
70% 

Техническа 
оценка на 
участника - Ti, 
тежест - 30 % 

Ei 

„Ди Ем Ай 
Дивелопмънт" 
ЕООД 

42т. ЗОт. 72т. 

„Я.Алексиев" 
ЕООД 

70т. ЗОт. Ч ЮОт. 

2. Олга Петърчева - Началник отдел ПО в Община В.Жърщово; 



Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на дейности за информация и публичност по 
проект „Повишаване на професионалната компетентност на служители в община Велико Търново" с две обособени позиции: 
Обособена позиция 2: „Изготвяне на рекламни материали за участниците в дейностите по проекта" 

Участник Ценови 
критерий -
Oi, тежест -
70% 

Техническа 
оценка на 
участника - Ti, 
тежест - 30 % 

Ei 

„Ди Ем Ай 
Дивелопмънт" 
ЕООД 

42т. ЗОт. 72т. 

„Я.Алексиев" 
ЕООД 

70т. ЗОт. ЮОт. 

3. Даниела Стефанова Данчева - Началник отдел „Бюджет" в Община Велико Търново; 



Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на дейности за информация и публичност по 
проект „Повишаване на професионалната компетентност на служители в община Велико Търново" с две обособени позиции: 
Обособена позиция 2: „Изготвяне на рекламни материали за участниците в дейностите по проекта" 

Участник Ценови 
критерий -
<E>i, тежест -
70% 

Техническа 
оценка на 
участника - Ti, 
тежест - 30 % 

Ei 

„Ди Ем Ай 
Дивелопмънт" 
ЕООД 

42т. ЗОт. 72т. 

„Я.Алексиев" 
ЕООД 

70т. ЗОт. ЮОт. 

4. Иван Стефанов Кръстев - Главен специалист в Звено „Връзки с обществеността и протокол" в Община Велико Търново; 



Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на дейности за информация и публичност по 
проект „Повишаване на професионалната компетентност на служители в община Велико Търново" с две обособени позиции: 
Обособена позиция 2: „Изготвяне на рекламни материали за участниците в дейностите по проекта" 

Участник Ценови 
критерий -
Oi, тежест -
70% 

Техническа 
оценка на 
участника - Ti, 
тежест - 30 % 

Ei 

„Ди Ем Ай 
Дивелопмънт" 
ЕООД 

70т. ЗОт. ЮОт. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мина Илиева^Секретар на Община Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Диана Антонова Козовска — % алник отдел „ЧР" в Община Велико Търново; 

2. Олга Петърчева - Нача^йй^зтдел ПО в Ошщна В. Търново; 

^ х 
3. Даниела Стефанова Данчева - Началник отдел „Бюджет" в Община Велико Търново; 

4. Иван Стефанов КрУзтевГиГлавен специалист в Звено „Връзки с обществеността и протокол" в Община Велико Търново; 



Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на дейности за информация и публичност по 
проект „Повишаване на професионалната компетентност на служители в община Велико Търново" с две обособени позиции: 
Обособена позиция 2: „Изготвяне на рекламни материали за участниците в дейностите по проекта" 

Участник Ценови 
критерий -
Oi, тежест -
70% 

Техническа 
оценка на 
участника - Ti, 
тежест - 30 % 

Ei 

„Ди Ем Ай 
Дивелопмънт" 
ЕООД 

70т. ЗОт. ЮОт. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мина Илирвк^^Щкретар на Община Велико Търново; 



Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на дейности за информация и публичност по 
проект „Повишаване на професионалната компетентност на служители в община Велико Търново" с две обособени позиции: 
Обособена позиция 2: „Изготвяне на рекламни материали за участниците в дейностите по проекта" 

Участник Ценови 
критерий -
Oi, тежест -
70% 

Техническа 
оценка на 
участника - Ti, 
тежест - 30 % 

Ei 

„Ди Ем Ай 
Дивелопмънт" 
ЕООД 

70т. ЗОт. ЮОт. 

1. инж. Диана Антонова Козовска - Началник отдел „ЧР" в Община Велико Търново; 



Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на дейности за информация и публичност по 
проект „Повишаване на професионалната компетентност на служители в община Велико Търново" с две обособени позиции: 
Обособена позиция 2: „Изготвяне на рекламни материали за участниците в дейностите по проекта" 

Участник Ценови 
критерий -
Ф1, тежест -
70% 

Техническа 
оценка на 
участника - Ti, 
тежест - 30 % 

Ei 

„Ди Ем Ай 
Дивелопмънт" 
ЕООД 

70т. ЗОт. ЮОт. 

2. Олга Петърчева - Началник отдел ПО в Общин^Жг ърново; 



Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на дейности за информация и публичност по 
проект „Повишаване на професионалната компетентност на служители в община Велико Търново" с две обособени позиции: 
Обособена позиция 2: „Изготвяне на рекламни материали за участниците в дейностите по проекта" 

Участник Ценови 
критерий -
<Di, тежест -
70% 

Техническа 
оценка на 
участника - Ti, 
тежест - 30 % 

Ei 

„Ди Ем Ай 
Дивелопмънт" 
ЕООД 

70т. ЗОт. ЮОт. 

3. Даниела Стефанова Данчева - Началник отдел „Бюджет" в Община Велико Търново; 



Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на дейности за информация и публичност по 
проект „Повишаване на професионалната компетентност на служители в община Велико Търново" с две обособени позиции: 
Обособена позиция 2: „Изготвяне на рекламни материали за участниците в дейностите по проекта" 

Участник Ценови 
критерий -
Oi, тежест -
70% 

Техническа 
оценка на 
участника - Ti, 
тежест - 30 % 

Ei 

„Ди Ем Ай 
Дивелопмънт" 
ЕООД 

70т. ЗОт. ЮОт. 

4. Иван Стефанов Кръстев - Главен специалист в Звено „Връзки с обществеността и протокол" в Община Велико Търново; 


