ПРОТОКОЛ № 5
Днес на дата 05.08.2016г. от 10: 00 часа в сградата на Община Велико Търново в стая
306, 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 -Старши 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. Ивайло Дачев - Главен експерт в отдел ТИ в Община
Велико Търново, като председател на комисията участва Надя Петрова - Директор на дирекция
ОСОП в Община Велико Търново, подписала декларация по чл. 35, ал.1, т.1, т.2, т.З, т.4 и чл.
35, ал.2 от ЗОП отм. (във вр. с §18 от ЗОП в сила от 15.04.2016 г.), неразделна част от
настоящият протокол на заседание на комисията от дата 20.05.2016г.
Поради отсъствието на инж. Веселин Нинчев - Главен експерт Звено „Връзки с
обществеността и протокол" в комисията участва Йорданка Антонова - Старши експерт
Дирекция „Общинско развитие", като подписа декларация по чл. 35, ал.1, т.1, т.2, т.З, т.4 и чл.
35. ал.2 от ЗОП отм. (във вр. с §18 от ЗОП в сила от 15.04.2016 г.), неразделна част от
настоящият протокол.
С писмо с изх. № 5300-21638-3/29.07.2016г., комисията изиска от „Инфо Трейнинг"
ООД подробна писмена обосновка на основание чл. 70, ал.1 от ЗОП отм. (във вр. с §18 от ЗОП в
сила от 15.04.2016 г.), за начина на образуване на предложеното възнаграждение, в размер на
2993 лева без ДДС, съгласно образец № 13 от плик „Предлагана цена". Участникът е получил
искането за обосновка на дата 01.08.2016 г. и в указания срок представя подробна писмена
обосновка с вх. № 5300-21638-4/04.08.2016г. от 11:43 часа.
Отговор с вх. № 5300-21638-4/04.08.2016г. от 11:43 часа съдържа следното:

-

-

-

Електронен носител;
Подробна писмена обосновка, подписана и подпечатана от Десислава Венкова Управител;
Оферта за изработване -3 бр., заверено копие;
Сертификат БДС EN ISO 9001:2008 на „Инфо Трейнинг" ООД, заверено копие;
Оферта за изработка на банер, заверено копие;
-Снимков материал и цени, предложени от хотел;
Заповеди за командировка; фискален бон, заверени копия;
Приемо - предавателен протокол; гаранционна карта, фактури; разпечатка от ел. поща,
заверени копия;
Удостоверения за добро изпълнение и референции, заверени копия.

Участникът представя подробна
образувано както следва:

писмена

обосновка

за

предложеното

Количество Единична Обща
цена без стойност
ДДС
ДДС

възнаграждение,

Дейност

Мерна
единица

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
обяснителни табели

брой

3

66.00

198.00 237.60

брой

6

50,00

300,00 360,00

брой

1000

0,95

950,00 1140,00

брой

500

0,16

80,00 96,00

Обща
без стойност с
ДДС

Постоянни

Прессъ общения
Изработване и отпечатване
дипляни на бълг.език

на

Изработване и отпечатване
Дипляни на англ. Език

на

2

Изработване и отпечатване
Брошури А 4 на бълг. Език

на

Изработване и отпечатване
Брошури А4 на англ. Език

на

Иработване u отпечатване на Папки
Изработване на Банерфикс и
транспарант

брой

1000

0,37

370,00 444,00

брой

500

0.16

80,00 96,00

брой

200

1,05

210.00 252,00

брой

1

54,00

54,00 64,80
Общо
2993,00

Общо
3591,60

Машините и оборудването на фирмата, както и добрите практики с дългогодишни
контрагенти, осигуряват икономичност при формиране на ценовите параметри от ценовото
предложение. Представя се описание на наличната техника, която детерминира успешното,
качественото и икономично изпълнение на поръчката. Описани са начините за осигуряване на
качество и икономичност по време на изпълнение на договора, както и е представено описание
на контрола за качество, който ще се упражнява. Излага се подробна информация във връзка с
ценообразуването, като се представят и доказателства. Представя се детайлизирана информация
за евентуалната печалба. „Ниският процент печалба е търговска политика на фирмата и е
решение на управителите. Дружеството залага на оригинално решение, водещо до
икономичност при изпълнение на поръчката, като
залага нисък процент на печалба и
единичната цена на описаните материали със заложените в техническата спецификация
параметри."
Представена е подробна разбивка на всяка една единична цена, която обосновава
икономичност. На следващо място комисията приема, че
са налице изключително
благоприятни обстоятелства
за дружеството, описани от участника в девет точки в
представената писмена обосновка.
Предвид съдържанието на подробната писмена обосновка и представените доказателства към
нея, комисията единодушно реши да приеме писмената обосновка, поради посочване на
обективни обстоятелства, свързани с наличието на изключително благоприятни условия за
участника и поради наличието на икономичност при изпълнение на обществената поръчка.
Участникът се ползва с преференции в цените поради количествата на неговите поръчки и от
отстъпки
и изключително благоприятни цени поради трайно установените търговски
взаимоотношения. Не на последно място участникът държи на склад определени количества от
различни материали и консумативи, необходими и обезпечаващи успешното реализиране на
събития. Участникът има собствени: мултимедиен проектор, екран, стойки за банери, лаптоп,
мобилен интернет, фотоапарат, видеокамера, автомобил, необходимата офис техника и
консумативи и др. технически средства и устройства, с които обезпечава своята работа и които
му спестяват много допълнителни разходи. Изложените обстоятелства в писмената обосновка
обосновават предложеното възнаграждение за изпълнение на поръчката, а представените
доказателства свидетелстват за реалистичност на предложените цени.

Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти, като взе предвид
обявените условия на обществената поръчка а именно:

предварително

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е НАЙ- НИСКА
ЦЕНА
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До оценка чрез критерий най- ниска цена се допускат само оферти, които съответстват на
условията за изпълнение на обществената поръчка. Офертата на участника с найниско
възнаграждение /най- ниска цена/ в лева за изпълнение на поръчката получава максимален брой
т о ч к и - 100 точки. Оценките на останалите оферти се изчисляват по формулата:
Ш = ( Ц ш т / Щ) х 100 =

(брой точки)

Където Цд е предложената цена за поръчката в лева без ДДС съгласно Ценовото
предложение на съответния участник.
Където Umin е най-ниската предложена цена за поръчката в лева без ДДС съгласно
Ценовите предложения на всички участници за поръчката
Класирането на участниците се извършва въз основа на предложените възнаграждения
/предлагани цени/ за изпълнение на пръчката, като на първо място се класира участникът
предложил най- ниско възнаграждение.
Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели на оценка ще се
използва закръгляване до втория знак след десетичната запетая.
Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в
съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. От участие в
процедурата се отстранява участник, който е посочил цена за поръчката по - висока от
прогнозната стойност за поръчката или е посочил
единична стойност по- висока
от
прогнозната единична стойност. При установяване на аритметична грешка, комисията извършва
съответните действия по изчисляването и вписва аритметично вярната стойност. При
разминаване между изписаното с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема записът с
думи.
Комисията извърши оценката на допуснатите оферти, като взе предвид предложените
възнаграждения за изпълнение на поръчката, протоколирани в протокол № 4 от работата на
комисията.
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 Бенкова.
Предложено възнаграждение за изпълнение на поръчката, както следва:
- 2993,00 лева без ДДС, а с ДДС - 3591,60 лева
2993/2993 х100=100т.
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.
Предложено възнаграждение за изпълнение на поръчката, както следва:
- 5660,00 лева без ДДС, а с ДДС - 6792,00 лева
2993/5660 х100=52,88т.
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
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Йосиф", № 121, ет.1, телефон: 02/4266722; електронна поща: office@hedonconsult.eu. Лице
за контакти Десислава Илиева.
Предложено възнаграждение за изпълнение на поръчката, както следва:
- 6 590,00 лева без ДДС, а с ДДС- 7 908,00 лева
2993/6 590х100=45,42т.
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.
Предложено възнаграждение за изпълнение на поръчката, както следва:
- 6240 лева без ДДС, а с ДДС- 7488 лева
2993/6240 х100=47,96т.
След обстойно разглеждане и обсъждане на представените документи, Комисията
единодушно предложи следното класиране за изпълнител на обществената поръчка 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"
1-во място за „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 с оферта с вх. № 5300-21638-1/13.05.2016г. от 10:26ч.
с предложено възнаграждение за изпълнение на поръчката, както следва: 2993,00 лева без
ДДС, а с ДДС - 3591,60 лева и оценка ЮОт.
2-ро място за „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: offlce@dmibg.com. Лице за контакти Иван Димитров с оферта с
вх.№ 5300-20526-1/16.05.2016г. от 10:08 часа с предложено възнаграждение за изпълнение
на поръчката, както следва: 5660,00 лева без ДДС, а с ДДС - 6792,00 лева и получена
оценка: 52,88т.
3-то място за „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
с оферта с вх. № 53-1011/19.05.2016г. от 09:56 часа и с предложено възнаграждение за изпълнение на поръчката,
както следва: 6240 лева без ДДС, а с ДДС- 7488 лева и получена оценка: 47,96т.
4-то място за „Хедон Консулт" ЕООД, с ЕИК: 201374348, адрес за кореспонденция: град
София ПК1527, улица „Екзарх Йосиф", № 121, ет.1, телефон: 02/4266722; електронна поща:
office@hedonconsult.eu. Лице за контакти Десислава Илиева с оферта с
вх. № 53-991/19.05.2016г. от 09:53 часа и с предложено възнаграждение за изпълнение на поръчката,
както следва: 6 590,00 лева без ДДС, а с ДДС- 7 908,00 лева и получена оценка: 45,42т.
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Мотиви за класирането: Ценовото предложение на участника „Инфо Трейнинг" ООД е
изготвено съгласно условията на документацията за обществената поръчка, като участника
предлага най- ниска цена. Предложеното възнаграждение - 2993,00 лева без ДДС е по- малко от
предварително обявената прогнозна стойност на поръчката - 10553.28 без ДДС.
Настоящият протокол и цялата документация в процедурата се предава на Възложителя за
вземане на решение по чл. 73, ал.1, ал.2 от ЗОП отм. (във вр. с §18 от ЗОП в сила от 15.04.2016
г.)
Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра.
Комисията приключи работа в 11.00 часа

......

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надя Петрова - Директор на дирекция ОСОП в Община Велико Търново.

/ЙИЛБНОВЕ:
у. Русанка^глександрова - Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново;
2. С т е ^ Цанева Цанкова - Счетоводител на проекта;

3. Йорданка^ Антонова -Старши експерт Дирекция „Общинско развитие";

4. Иван Кръстев- Главен специалист Звено „Връзки с обществеността и протокол".

Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на
личните данни!
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