
ПРОТОКОЛ № 4 

Днес на дата 29.07.2016г. в 11:00 ч. в заседателна зала - стая 306 сградата на Община 
Велико Търново, Комисията по чл. 68, ал. 1 от ЗОП отм. (във вр. с §18 от ЗОП в сила от 
15.04.2016 г.), назначена със Заповед № РД 22- 1067/20.05.2016г. 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: „Дейности по разпространение на 
информация и публичност по проект „Подобряване на енергийната ефективност в 
социалната инфраструктура на град Велико Търново", който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема 
енергия", процедура BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване 
на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни 
системи", с уникален номер 00073-2016-0015 в регистъра на АОП и публикувано обявление от 
дата 08.04.2016 г. с ID 726767 в Регистъра на обществените поръчки на АОП. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Ивайло Дачев - Главен експерт в отдел ТИ в Община Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново; 
2. Стела Цанева Цанкова - Счетоводител на проекта; 
3. инж. Веселин Нинчев - Главен експерт Звено „Връзки с обществеността и протокол"; 
4. Иван Кръстев- Главен специалист Звено „Връзки с обществеността и протокол". 
РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
1. Надя Петрова - Директор на дирекция ОСОП в Община Велико Търново. 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 
1. Десислава Йонкова - Директор на дирекция „Правна" в Община Велико Търново; 
2. Христо Павлов - Звено „Връзки с обществеността и протокол"; 
3. Олга Петърчева - Главен юрисконсулт и Началник отдел ПО в Община В. Търново; 
4. Даниела Дойнова - Главен експерт в отдел ОП в Община Велико Търново; 
5. Явор Иванов - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново; 
6. Николина Михайлова Ангелова - Христова- Старши експерт отдел ОП; 
7. Светозара Стефанова - Главен експерт отдел „Бюджет"; 
8. Мариян Маринов -Директор на дирекция „Бюджет и финанси" в Община Велико Търново; 
9. Теодора Минкова - Началник отдел „Обществени поръчки" в Община Велико Търново; 
10. Ана Димова Тодорова - Главен експерт отдел „Бюджет"; 
11. Даниела Стефанова Данчева- Началник отдел „Бюджет"; 
12. Александър Колев - Мл. Експерт отдел ОП в Община Велико Търново; 
13. Велина Монова- Старши експерт отдел „Бюджет"; 
14. Йорданка Антонова - Младши експерт Дирекция „Общинско развитие"; 
15. Мая Тодорова- технически сътрудник в отдел АТО в Община Велико Търново; 
16. Мариела Цонева - Директор на дирекция „Общинско развитие" в Община Велико Търново; 
17. Мариана Малчева Иванова Старши експерт Дирекция „Общинско развитие"; 
18. Радина Петкова Петкова Младши експерт- Дирекция „Общинско развитие; 
19. Надя Петрова - Директор на дирекция ОСОП в Община Велико Търново; 
20. Нелина Църова- Директор на дирекция „Култура и туризъм"; 
21. Грета Генева Иванова - Главен експерт дирекция „Култура и туризъм". 
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Поради отсъствието на инж. Веселин Нинчев - Главен експерт Звено „Връзки с 
обществеността и протокол", в комисията участва Христо Павлов - Звено „Връзки с 
обществеността и протокол. 

Писма с уведомяване за датата и часа на отваряне на пликове „Предлагана цена" са 
изпратени до всички участници в процедурата по електронната поща на дата 26.07.2016 г., а 
съобщение по чл. 69а, ал.З от ЗОП отм. (във вр. с §18 от ЗОП в сила от 15.04.2016 г.) е 
публикувано в профил на купувача https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/395/ на 
дата 26.07.2016 г. 

На заседанието на комисията не присъстват представители на участниците. 

Списък на участниците, предложени за отстраняване 
от процедурата при мотиви, отразени в протоколите от работата на комисията: 

1. Оферта с вх. № 53-79-1/14.05.2016 от 10:13 часа от „Милито" ЕООД, с ЕИК: 
202299507, адрес за кореспонденция: град Силистра, пощ. код 7500, ул. „Добруджа", № 26; 
телефон: 0878 232 323; факс: 086 821 298; електронна поща militoss@abv.bg. Лице за 
контакти Донка Костадинова. 

2. Оферта с вх. № 53-84-1/16.05.2016г. от 10:02 часа на „Про систем" ЕООД, град 
София 1233, бул. „Генерал Столетов", № 49, с ЕИК: 121504937, телефон: 02/44 84 100; факс: 
02/931 02 74; 02/4484101. 

3. Оферта с вх. № 53-103-1/19.05.2016г. от 10:39 часа от „Грейт Левъл Консултинг" 
ЕООД, с ЕИК: 202436614, адрес за кореспонденция: град Пловдив, ПК 4000, улица 
„Генерал Гурко", № 19, ет.1, телефон: 0899997616, факс: 032/64 0723, електронна поща: 
greatlevelconsulting@gmaiI.com. Лице за контакти Галина Райчева. 

Комисията допуска до по - нататъшно участие и разглеждане на плик № 3 на следните оферти: 

1. Оферта с вх. № 5300-21638-1/13.05.2016г. от 10:26 часа на „Инфо Трейнинг" 
ООД, с ЕИК: 202318594, с адрес за кореспонденция: град Русе, Пощенски код 7000, улица 
„Цар Калоян", № 2А, телефон: 082/522 525; 0897968131 ;0897843002; факс: 082/521 525, 
електронна поща: evroproekti2014@gmail.com Лице за контакти Десислава Венкова. 

2. Оферта с вх.№ 5300-20526-1/16.05.2016г. от 10:08 часа на „Ди Ем Ай 
Дивелопмънт" ЕООД, с ЕИК: 201557566; адрес за кореспонденция: град София, ПК 1303, 
улица „Средна гора", № 84-86; телефон: 02/ 4234859; 0886 654724; факс: 02/4277713; 
електронна поща: office@dmibg.com. Лице за контакти Иван Димитров. 

3. Оферта с вх. № 53-99-1/19.05.2016г. от 09:53 часа от участник „Хедон Консулт" 
ЕООД, с ЕИК: 201374348, адрес за кореспонденция: град София ПК1527, улица „Екзарх 
Йосиф", № 121, ет.1, телефон: 02/4266722; електронна поща: office(a),hedonconsult.eu. Лице 
за контакти Десислава Илиева. 

4. Оферта с вх. № 53-101-1/19.05.2016г. от 09:56 часа на „Джи Ем Криейтив"ЕООД с 
ЕИК: 201482975, адрес за кореспонденция: град София ПК 1113, улица Акад. Методи 
Попов, № 9; телефон: 0878 961 994, електронна поща: office@gmc-webdesign.com. Лице за 
контакти Георги Манев. 

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с „Предлагана цена" на допуснатите 
участници и оповести съдържанието им. 

1. Оферта с вх. № 5300-21638-1/13.05.2016г. от 10:26 часа на „Инфо Трейнинг" 
ООД, с ЕИК: 202318594, с адрес за кореспонденция: град Русе, Пощенски код 7000, улица 
„Цар Калоян", № 2А, телефон: 082/522 525; 0897968131 ;0897843002; факс: 082/521 525, 
електронна поща: evroproekti2014@gmail.com Лице за контакти Десислава Венкова. 
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Плик „Предлагана цена" съдържа: 

- Попълнен и подпечатан образец № 13 „Предлагана цена". 
-Електронен носител със съдържанието на Плик № 3 „Предлагана цена". 

Предлаганото от участника възнаграждение за „Дейности по разпространение на 
информация и публичност по проект „Подобряване на енергийната ефективност в социалната 
инфраструктура на град Велико Търново", който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия", процедура BG04-02-03 
„Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и 
държавни сгради и локални отоплителни системи" 

е както следва: 2993,00 лева без ДДС, а с ДДС - 3591,60 лева, образувано както следва: 

Дейност Мерна 
единица 

Количество Единична 
цена без 
ДДС 

Обща 
стойност без 
ДДС 

Обща 
стойност с 
ДДС 

Пресконференция брой 2 140.00 280,00 
336,00 

Изработване и монтаж на Билборд брой 3 157.00 471,00 
565,20 

Изработване и монтаж на Постоянни 
обяснителни табели брой 3 66.00 198.00 

237.60 

Прессъобщения брой 6 50,00 300,00 
360,00 

Изработване и отпечатване на 
дипляни на бълг. език брой 1000 0,95 950,00 

1140,00 

Изработване и отпечатване на 
Дипляни на англ. Език брой 500 0,16 80,00 

96,00 

Изработване и отпечатване на 
Брошури А4 на бълг. Език брой 1000 0,37 370,00 

444,00 

Изработване и отпечатване на 
Брошури А4 на ангт Език брой 500 0,16 80,00 

96,00 

Иработване u отпечатване на Папки брой 200 1,05 210.00 

252,00 

Изработване на Банерфикс и 
транспарант брой 1 54,00 54,00 

64,80 

Общо 
2993,00 

Общо 
3591,60 

Участника не желае аванс. 
Плик № 3 има съдържание съгласно предварително обявените условия. 

2. Оферта с вх.№ 5300-20526-1/16.05.2016г. от 10:08 часа на „Ди Ем Ай 
Дивелопмънт" ЕООД, с ЕИК: 201557566; адрес за кореспонденция: град София, ПК 1303, 
улица „Средна гора", № 84-86; телефон: 02/ 4234859; 0886 654724; факс: 02/4277713; 
електронна поща: office@dmibg.com. Лице за контакти Иван Димитров. 

Плик „Предлагана цена" съдържа: 

- Попълнен и подпечатан образец № 13 „Предлагана цена". 
-Електронен носител със съдържанието на Плик № 3 „Предлагана цена". 
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Предлаганото от участника възнаграждение за „Дейности по разпространение на 
информация и публичност по проект „Подобряване на енергийната ефективност в социалната 
инфраструктура на град Велико Търново", който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия", процедура BG04-02-03 
„Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и 
държавни сгради и локални отоплителни системи" 

е както следва: 5660,00 лева без ДДС, а с ДДС - 6792,00 лева 

образувано както следва: 

Дейност Мерна 
единица 

Количество Единична 
цена без 
ДДС 

Обща 
стойност без 
ДДС 

Обща 
стойност с 
ДДС 

Пресконференция брой 2 400,00 800,00 960,00 

Изработване и монтаж на Билборд брой 3 350,00 1050,00 1260,00 

Изработване и монтаж на Постоянни 
обяснителни табели брой 3 100,00 300,00 360,00 

Прессъобщения брой 6 130,00 780,00 936,00 

Изработване и отпечатване на 
дипляни на бълг. език брой 1000 0,39 390,00 468,00 

Изработване и отпечатване на 
Дипляни на англ. Език брой 500 0,50 250,00 300,00 

Изработване и отпечатване на 
Брошури А4 на бълг. Език брой 1000 0,98 980,00 

1176,00 

Изработване и отпечатване на 
Брошури А4 на англ. Език брой 500 1,50 750,00 900,00 

Иработване u отпечатване на Папки брой 200 1,30 260,00 312,00 
Изработване на Банерфикс и 
транспарант брой 1 100,00 100,00 120,00 

Общо 
5660,00 

Общо 
6792,00 

Аванс в размер на 30 % от стойността на обществената поръчка. 
Плик № 3 има съдържание съгласно предварително обявените условия. 

3. Оферта с вх. № 53-99-1/19.05.2016г. от 09:53 часа от участник „Хедон Консулт" 
ЕООД, с ЕИК: 201374348, адрес за кореспонденция: град София ПК1527, улица „Екзарх 
Йосиф", № 121, ет.1, телефон: 02/4266722; електронна поща: office(a),hedonconsult.eu. Лице 
за контакти Десислава Илиева. 

Плик „Предлагана цена" съдържа: 

- Попълнен и подпечатан образец № 13 „Предлагана цена". 
-Електронен носител със съдържанието на Плик № 3 „Предлагана цена". 
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Предлаганото от участника възнаграждение за „Дейности по разпространение на 
информация и публичност по проект „Подобряване на енергийната ефективност в социалната 
инфраструктура на град Велико Търново", който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия", процедура BG04-02-03 
„Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и 
държавни сгради и локални отоплителни системи" 

е както следва: 6 590,00, а с ДДС- 7 908,00 лева 

образувано както следва: 

Дейност Мерна 
единица 

Количество Единична 
цена без 
ДДС 

Обща 
стойност без 
ДДС 

Обща 
стойност с 
ДДС 

Пресконференция брой 2 340,00 680,00 816,00 

Изработване и монтаж на Билборд брой 3 350,00 1050,00 1260,00 

Изработване и монтаж на Постоянни 
обяснителни табели брой 3 92,00 276,00 331,20 

Прессъобщения брой 6 160,00 960,00 1152,00 

Изработване и отпечатване на 
дипляни на бълг. език брой 1000 0,80 800,00 960,00 

Изработване и отпечатване на 
Дипляни на англ. Език брой 500 1,10 550,00 660,00 

Изработване и отпечатване на 
Брошури А4 на бълг. Език брой 1000 1,00 1000,00 1200,00 

Изработване и отпечатване на 
Брошури А4 на англ. Език брой 500 1,50 750,00 900,00 

Иработване u отпечатване на Папки брой 200 1,27 254,00 304,80 
Изработване на Банерфикс и 
транспарант брой 1 270,00 270,00 324,00 

Общо 
6 590,00 

Общо 
7 908,00 

Аванс в размер на 30 % от стойността на обществената поръчка. 
Плик № 3 има съдържание съгласно предварително обявените условия. 

4. Относно оферта с вх. № 53-101-1/19.05.2016г. от 09:56 часа на „Джи Ем 
Криейтив"ЕООД с ЕИК: 201482975, адрес за кореспонденция: град София ПК 1113, улица 
Акад. Методи Попов, № 9; телефон: 0878 961 994, електронна поща: office@gmc-
webdesign.com. Лице за контакти Георги Манев. 

Плик „Предлагана цена" съдържа: 

- Попълнен и подпечатан образец № 13 „Предлагана цена". 
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-Електронен носител със съдържанието на Плик № 3 „Предлагана цена". 

Предлаганото от участника възнаграждение за „Дейности по разпространение на 
информация и публичност по проект „Подобряване на енергийната ефективност в социалната 
инфраструктура на град Велико Търново", който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия", процедура BG04-02-03 
„Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и 
държавни сгради и локални отоплителни системи" 

е както следва: 6240 лева без ДДС, а с ДДС- 7488 лева 

образувано както следва: 

Дейност Мерна 
единица 

Количество Единична 
цена без 
ДДС 

Обща 
стойност без 
ДДС 

Обща 
стойност с 
ДДС 

Пресконференция брой 2 400 800 960 

Изработване и монтаж на Билборд брой 3 300 900 1080 

Изработване и монтаж на Постоянни 
обяснителни табели брой 3 80 240 288 

Прессъобщения брой 6 100 600 720 

Изработване и отпечатване на 
дипляни на бълг. език брой 1000 0,8 800 960 

Изработване и отпечатване на 
Дипляни на ангч. Език брой 500 1 500 600 

Изработване и отпечатване на 
Брошури А4 на бълг. Език брой 1000 1 1000 1200 

Изработване и отпечатване на 
Брошури А4 на англ. Език брой 500 2 1000 1200 

Иработване u отпечатване на Папки брой 200 1 200 240 
Изработване на Банерфикс и 
транспарант брой 1 200 200 240 

Общо 
6240 

Общо 
7488 

Аванс в размер на 30 % от стойността на обществената поръчка. 
Плик № 3 има съдържание съгласно предварително обявените условия. 

Комисията след като разгледа представените ценови предложения и като взе предвид 
предложените общи ценови предложения от офертите на допуснатите участници и описани в 
настоящия протокол, установи, че е налице правно основание по чл. 70, ал.1 от ЗОП отм. (във 
вр. с §18 от ЗОП в сила от 15.04.2016 г.) за изискване на подробна писмена обосновка за начина 
на образуване на посоченото възнаграждение, в размер на 2993 лева без ДДС, съгласно образец 
№ 1 3 от плик „Предлагана цена" от представената оферта с вх. № 5300-21638-1/13.05.2016г. от 
10:26 часа на „Инфо Трейнинг" ООД. Предвид наличието на правно основание комисията 
единодушно реши да изиска от участника подробна писмена обосновка, като укаже на 
участника срок за представянето й 3 /три/ работни дни. 
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Комисията насрочи свое следващо заседание след представяне на писмена обосновка от 
участник „Инфо Трейнинг" ООД. 

Комисията приключи работа в 12:30 часа 
Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра 

Г\ 1 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инжЛИвайло Дачев - Главен експерт в отдел ТИ в Община Велико Търново; 

И ^ Е Н О В Е : 

1. Русанка1 Длекйандрова - Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново; 

2 . Стела 

ов Звено „Връзки с обществеността и протокол 

4. Иван Кръстев- Главен специалист Звено „Връзки с обществеността и протокол". 
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rusanka
Text Box
Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!


