
ПРОТОКОЛ № 2

Днес 02.08.2016 г. в 10: 30 часа в сградата на Община Велико Търново, Комисията по 
чл. 68, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед РД 22-1087/26.05.2016 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: : „Провеждане на 
Фестивал на социализирания обект на културно-историческо наследство и „открити 
уроци” по проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на 
Европейското културно многообразие”, Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г„ финансиран по мярка 1 „Реставриране, 
обновяване и опазване на културното наследство” на програма БГ08 “Културно 
наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на 
Европейско Икономическо Пространство 2009 -  2014”, по обособени позиции:
Обособена позиция 1:„Организиране и провеждане на Фестивал на социализирания обект на 
културно-историческо наследство”
Обособена позиция 2:“Дейности във връзка с организиране на „открити” уроци по 
История, включващи изработка на брандирани химикали с името на проекта и логото на ФМ 
на ЕИП и на Община Велико Търново и Информационни флаери”
Обособена позиция 3:“Изработване на брандирани шапки и брандирани тениски с името на 
проекта и логото на ФМ на ЕИП и на Община Велико Търново за промотиране на 
събитието”
Обособена позиция 4:“Предоставяне на фотографски услуги за отразяване на събитието” 
Обособена позиция 5: „Екскурзоводско обезпечаване в рамките на проявата”
Обособена позиция 6: „Транспортно обезпечаване във връзка с организиране на „открити“ 
уроци по История”, с уникален номер 00073-2016-0018 в регистъра на АОП и публикувано 
обявление от дата 13.04.2016 г. с ID 728443 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нелина Църова -  Директор Дирекция „Култура и Туризъм“ в Община 
Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Явор Иванов - Старши експерт отдел ОП в Община Велико Търново;
2. Светозара Стефанова - Главен експерт в отдел „Бюджет" в Община В. Търново;
3. Павел Христов - Главен експерт отдел ИТО в Община Велико Търново;
4. Александър Колев -  Мл. Експерт отдел ОП в Община Велико Търново;
5. Иван Кръстев -  Главен специалист Звено ВОП в Община Велико Търново;
6. Йорданка Антонова -  Старши експерт в Дирекция ОР в Община Велико Търново;

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариела Цонева -  Директор Дирекция „Общинско развитие“ 
в Община Велико Търново;

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Олга Петърчева - Главен юрисконсулт в Община В. Търново и Началник отдел ПО в 
Община В. Търново;
2. Даниела Владимирова -  Старши юрисконсулт в отдел ПО в Община В. Търново;



3. Николина Ангелова - Старши експерт отдел ОП в Община Велико Търново;
4. Веселин Нинчев -  Главен специалист Звено ВОП в Община Велико Търново
5. Даниела Данчева - Началник на отдел „Бюджет” в Община Велико Търново;
6. Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община В.Търново;
7. Кристина Димитрова -  технически сътрудник отдел АТО в Община Велико Търново;
8. инж. Стефан Караиванов -  Старши експерт в отдел ИТО в Община Велико Търново;
9. инж. Тихомир Манов -  Главен експерт в отдел ИТО в Община Велико Търново;
Ю.Христо Павлов -  Главен експерт Звено ВОП в Община Велико Търново;

Основното си място заеха Иван Кръстев -  Главен специалист Звено ВОП в Община 
Велико Търново и Йорданка Антонова -  Старши експерт в Дирекция ОР в Община Велико 
Търново, като преди започване на работа подписаха декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, 
т. 4 и чл. 35, ал. 2 от ЗОП (отменен), във връзка с §18 (обн. С ДВ бр. 13 от 16.02.2016г.) от 
ЗОП неразделна част от настоящият протокол.

Комисията продължи да разглежда и анализира представените оферти.

КОНСТАТАЦИИ ОТНОСНО НАЛИЧИЕТО НА ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ И 
СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ В ПЛИК №1 С 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР И С ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

I. Оферта с вх. №5300-21638-2/13.05.2016 г. в 10:32ч. на „Инфо Трейнинг“ ООД с 
адрес: гр. Русе , ул. „Цар Калоян“ №2А, тел:082522525; 0897968131; 0897843002,
факс:082521525 , e-mail: evroproekti2014@gmail.com за участие в обществена поръчка 
с предмет: „Провеждане на Фестивал на социализирания обект на културно- 
историческо наследство и „открити уроци” по проект „Културното наследство на град 
Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие”, Договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., 
финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното 
наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, 
финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 
-  2014”, по обособени позиции: за позиция №2 и позиция №3 съдържа: плик №1
„Документи за подбор” -  2бр., плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” -2бр и 
плик №3 „Предлагана цена” -  2бр.:

Комисията констатира, съответствие с минимално поставените изисквания за 
съдържание на документите в Плик №1 на участника.

II. Оферта с вх. №53-84-2/18.05.2016 г. в 10:56ч. на „ПРО СИСТЕМИ“ ЕООД с адрес: 
гр. София , бул. „Генерал Столетов“ №49, тел:024484100, факс:029310274;024484101, е- 
mail: prosyst@abv.bg за участие в обществена поръчка с предмет: „Провеждане на 
Фестивал на социализирания обект на културно-историческо наследство и „открити 
уроци” по проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на 
Европейското културно многообразие”, Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 „Реставриране, 
обновяване и опазване на културното наследство” на програма БГ08 “Културно 
наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на 
Европейско Икономическо Пространство 2009 -  2014”, по обособени позиции: за 
позиция №3 съдържа: плик №1 „Документи за подбор”, плик №2 „Предложение за 
изпълнение на поръчката” и плик №3 „Предлагана цена”:
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Комисията констатира, съответствие с минимално поставените изисквания за 
съдържание на документите в Плик №1 на участника.
III. Оферта с вх. №53-98-1/19.05.2016 г. в 09:49ч. на „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ 
ЕООД е адрес: гр. София , бул. „Черни връх“ №189Г, вх.Б, ет.4, ап.15, 
тел:029587069;0897400056, факс:029587069 , e-mail: ndraganova@gmail.com за участие в 
обществена поръчка с предмет: „Провеждане на Фестивал на социализирания обект на 
културно-историческо наследство и „открити уроци” по проект „Културното 
наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно 
многообразие”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-44 
от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на 
културното наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни 
изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо 
Пространство 2009 -  2014”, по обособени позиции: за позиция №1, позиция №2 и 
позиция №3 съдържа: плик №1 „Документи за подбор” -  Збр., плик №2 „Предложение за 
изпълнение на поръчката” -  Збр. и плик №3 „Предлагана цена” -  Збр.:

Комисията констатира, съответствие е минимално поставените изисквания за 
съдържание на документите в Плик №1 на участника.

IV. Оферта с вх. №5300-7788-1/19.05.2016 г. в 10:43ч. на „ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ“ 
ООД с адрес: гр. София, бул. „Генерал Столетов“ №49, тел:024484100, факс: 029310274; 
024484101 , e-mail: lambadiiev.standart@gmail.com за участие в обществена поръчка с 
предмет: „Провеждане на Фестивал на социализирания обект на културно-историческо 
наследство и „открити уроци” по проект „Културното наследство на град Велико 
Търново във фокуса на Европейското културно многообразие”, Договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., 
финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното 
наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, 
финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 
-  2014”, по обособени позиции: за позиция №1 съдържа: плик №1 „Документи за подбор”, 
плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик №3 „Предлагана цена”:

Комисията констатира, съответствие с минимално поставените изисквания за 
съдържание на документите в Плик №1 на участника.

V. Оферта с вх. №53-99-2/19.05.2016 г. в 13:08ч. на „Хедон Консулт“ ЕООД с адрес: 
гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ №121, ет.1, тел/факс:024266722 , e-mail:
office@hedonconsult.eu за участие в обществена поръчка с предмет: „Провеждане на 
Фестивал на социализирания обект на културно-историческо наследство и „открити 
уроци” по проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на 
Европейското културно многообразие”, Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 „Реставриране, 
обновяване и опазване на културното наследство” на програма БГ08 “Културно 
наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на 
Европейско Икономическо Пространство 2009 -  2014”, по обособени позиции: за 
позиция №3 съдържа: плик №1 „Документи за подбор”, плик №2 „Предложение за 
изпълнение на поръчката” и плик №3 „Предлагана цена”:
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Комисията констатира, съответствие с минимално поставените изисквания за
съдържание на документите в Плик №1 на участника.

VI. Оферта с вх. №5300-16686-1/20.05.2016 г. в 12:10ч. на „НИТ ТРЕЙДИНГ“ ООД с 
адрес: гр. София, ул. „Веслец“ №47, партер офис 3 , тел:0878685302, e-mail: 
stavrev@nitbg.net за участие в обществена поръчка с предмет: „Провеждане на 
Фестивал на социализирания обект на културно-историческо наследство и „открити 
уроци” по проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на 
Европейското културно многообразие”, Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 „Реставриране, 
обновяване и опазване на културното наследство” на програма БГ08 “Културно
наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на
Европейско Икономическо Пространство 2009 -  2014”, по обособени позиции: за
позиция №3 съдържа: плик №1 „Документи за подбор”, плик №2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” и плик №3 „Предлагана цена”:

Комисията констатира, съответствие с минимално поставените изисквания за
съдържание на документите в Плик №1 на участника.

VII. Оферта с вх. №5300-7519/20.05.2016 г. в 13:17ч. на „Д-Медия“ ООД с адрес: гр. 
Велико Търново , ул.„Христо Ботев“ №86, ст.205, тел:062604600, факс: 062622236 , е- 
mail: dmedia.bg@gmail.com за участие в обществена поръчка с предмет: „Провеждане 
на Фестивал на социализирания обект на културно-историческо наследство и „открити 
уроци” по проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на 
Европейското културно многообразие”, Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 „Реставриране, 
обновяване и опазване на културното наследство” на програма БГ08 “Културно
наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на
Европейско Икономическо Пространство 2009 -  2014”, по обособени позиции: за
позиция №3 съдържа: плик №1 „Документи за подбор”, плик №2 „Предложение за 
изпълнение на поръчката” и плик №3 „Предлагана цена”:

В съответствие е чл.16г, ал.9 ЗОП(отменен), §18 (обн. С ДВ бр. 13 от 16.02.2016г.) от ЗОП, 
Оферта с вх. №5300-7519/20.05.2016 г. в 13:17ч. на „Д-Медия“ ООД няма да бъде разгледана 
предвид това, че за обособена позиция №3 са подадени оферти от специализирани предприятия, 
които са вписани в регистър по чл. 16г, ал. 7 от ЗОП(отменен), §18 (обн. С ДВ бр. 13 от 
16.02.2016г.) от ЗОП, и офертите на лицата отговарят на изискванията на Възложителя.

Комисията допуска до по - нататъшно участие и оценка в съответствие с предварително 
обявените условия следните оферти:

Оферта с вх. №5300-21638-2/13.05.2016 г. в 10:32ч. на „Инфо Трейнинг“ ООД с адрес: 
гр. Русе , ул. „Цар Калоян“ №2А, тел:082522525; 0897968131; 0897843002,
факс:082521525 , e-mail: evroproekti2014@gmail.com за участие в обществена поръчка 
с предмет: „Провеждане на Фестивал на социализирания обект на културно- 
историческо наследство и „открити уроци” по проект „Културното наследство на град 
Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие”, Договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., 
финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното 
наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, 
финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009
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-  2014”, по обособени позиции: за позиция №2 и позиция №3 съдържа: плик №1
„Документи за подбор” -  2бр„ плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” -2бр и 
плик №3 „Предлагана цена” -  2бр.:

>  Оферта е вх. №53-84-2/18.05.2016 г. в 10:56ч. на „ПРО СИСТЕМИ“ ЕООД с адрес: гр.
София , бул. „Генерал Столетов“ №49, тел:024484100, факс:029310274;024484101, e-mail: 
prosyst@abv.bg за участие в обществена поръчка с предмет: „Провеждане на
Фестивал на социализирания обект на културно-историческо наследство и „открити 
уроци” по проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на 
Европейското културно многообразие”, Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 „Реставриране, 
обновяване и опазване на културното наследство” на програма БГ08 “Културно 
наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на
Европейско Икономическо Пространство 2009 -  2014”, по обособени позиции: за
позиция №3 съдържа: плик №1 „Документи за подбор”, плик №2 „Предложение за 
изпълнение на поръчката” и плик №3 „Предлагана цена”:

> Оферта с вх. №53-98-1/19.05.2016 г. в 09:49ч. на „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“
ЕООД с адрес: гр. София , бул. „Черни връх“ №189Г, вх.Б, ет.4, ап.15,
тел:029587069;0897400056, факс:029587069 , e-mail: ndraganova@gmail.com за участие в 
обществена поръчка с предмет: „Провеждане на Фестивал на социализирания обект на 
културно-историческо наследство и „открити уроци” по проект „Културното 
наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно 
многообразие”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-44 
от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на
културното наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни
изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо 
Пространство 2009 -  2014”, по обособени позиции: за позиция №1, позиция №2 и 
позиция №3 съдържа: плик №1 „Документи за подбор” -  Збр., плик №2 „Предложение за 
изпълнение на поръчката” -  Збр. и плик №3 „Предлагана цена” -  Збр.:

> Оферта с вх. №5300-7788-1/19.05.2016 г. в 10:43ч. на „ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ“
ООД с адрес: гр. София, бул. „Генерал Столетов“ №49, тел:024484100, факс: 029310274; 
024484101 , e-mail: lambadiiev.standart@gmail.com за участие в обществена поръчка с 
предмет: „Провеждане на Фестивал на социализирания обект на културно-историческо 
наследство и „открити уроци” по проект „Културното наследство на град Велико 
Търново във фокуса на Европейското културно многообразие”, Договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., 
финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното 
наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, 
финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009
-  2014”, по обособени позиции: за позиция №1 съдържа: плик №1 „Документи за подбор”, 
плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик №3 „Предлагана цена”:

>  Оферта с вх. №53-99-2/19.05.2016 г. в 13:08ч. на „Хедон Консулт“ ЕООД с адрес: гр.
София, ул. „Екзарх Йосиф“ №121, ет.1, тел/факс:024266722 , e-mail:
offlce@hedonconsult.eu за участие в обществена поръчка с предмет: „Провеждане на 
Фестивал на социализирания обект на културно-историческо наследство и „открити 
уроци” по проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на 
Европейското културно многообразие”, Договор за предоставяне на безвъзмездна
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финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 „Реставриране, 
обновяване и опазване на културното наследство” на програма БГ08 “Културно
наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на
Европейско Икономическо Пространство 2009 -  2014”, по обособени позиции: за 
позиция №3 съдържа: плик №1 „Документи за подбор”, плик №2 „Предложение за 
изпълнение на поръчката” и плик №3 „Предлагана цена”:

Оферта с вх. №5300-16686-1/20.05.2016 г. в 12:10ч. на „НИТ ТРЕЙДИНГ“ ООД с 
адрес: гр. София, ул. „Веслец“ №47, партер офис 3 , тел:0878685302, e-mail: 
stavrev@nitbg.net за участие в обществена поръчка с предмет: „Провеждане на
Фестивал на социализирания обект на културно-историческо наследство и „открити 
уроци” по проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на 
Европейското културно многообразие”, Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 „Реставриране, 
обновяване и опазване на културното наследство” на програма БГ08 “Културно
наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на
Европейско Икономическо Пространство 2009 -  2014”, по обособени позиции: за 
позиция №3 съдържа: плик №1 „Документи за подбор”, плик №2 „Предложение за 
изпълнение на поръчката” и плик №3 „Предлагана цена”:

Комисията пристъпи към разглеждане на плик №2 от офертите на допуснатите 
участници по реда на постъпване на офертите.

1. Оферта с вх. №5300-21638-2/13.05.2016 г. в 10:32ч. на „Инфо Трейнинг“ ООД с 
адрес: гр. Русе , ул. „Цар Калоян“ №2А, тел:082522525; 0897968131; 0897843002,
факс:082521525 , e-mail: evroproekti2014@gmail.com за участие в обществена поръчка 
с предмет: „Провеждане на Фестивал на социализирания обект на културно- 
историческо наследство и „открити уроци” по проект „Културното наследство на град 
Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие”, Договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., 
финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното 
наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, 
финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 
-  2014”, по обособени позиции: за позиция №2 и позиция №3 съдържа: плик №1
„Документи за подбор” -  2бр., плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” -2бр и 
плик №3 „Предлагана цена” -  2бр.:

Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция №2 съдържа:

1.Техническо предложение по образец №13, оригинал подписано и подпечатано -  Юстр.
2.Магнитен носител -  1бр.

Така представената информация съдържаща се в плик №2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ , отговаря на поставените изисквания за съдържание, съгласно описаните 
изисквания за съдържание на плик №2 в документацията. Участникът е представил 
обяснителна записка която съдържа информация по всички елементи, съгласно подробно 
посочените елементи за съдържание към плик №2.

Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция №3 съдържа:
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1.Техническо предложение по образец №13, оригинал подписано и подпечатано -  Юстр.
2.Магнитен носител — 1бр.

Така представената информация съдържаща се в плик №2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ , отговаря на поставените изисквания за съдържание, съгласно описаните 
изисквания за съдържание на плик №2 в документацията. Участникът е представил 
обяснителна записка която съдържа информация по всички елементи, съгласно подробно 
посочените елементи за съдържание към плик №2.

2.0ферта с вх. №53-84-2/18.05.2016 г. в 10:56ч. на „ПРО СИСТЕМИ“ ЕООД с 
адрес: гр. София , бул. „Генерал Столетов“ №49, тел:024484100,
факс:029310274;024484101, e-mail: prosyst@abv.bg за участие в обществена поръчка с 
предмет: „Провеждане на Фестивал на социализирания обект на културно-историческо 
наследство и „открити уроци” по проект „Културното наследство на град Велико 
Търново във фокуса на Европейското културно многообразие”, Договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., 
финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното 
наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, 
финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 
-  2014”, по обособени позиции: за позиция №3 съдържа: плик №1 „Документи за подбор”, 
плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик №3 „Предлагана цена”:

Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция №3 съдържа:

1.Техническо предложение по образец №13, оригинал подписано и подпечатано -  12стр.

Така представената информация съдържаща се в плик №2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ , отговаря на поставените изисквания за съдържание, съгласно описаните 
изисквания за съдържание на плик №2 в документацията. Участникът е представил 
обяснителна записка която съдържа информация по всички елементи, съгласно подробно 
посочените елементи за съдържание към плик №2.

1. Оферта с вх. №53-98-1/19.05.2016 г. в 09:49ч. на „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ 
ЕООД с адрес: гр. София , бул. „Черни връх“ №189Г, вх.Б, ет.4, ап.15, 
тел:029587069;0897400056, факс:029587069 , e-mail: ndraganova@gmail.com за участие в 
обществена поръчка с предмет: „Провеждане на Фестивал на социализирания обект на 
културно-историческо наследство и „открити уроци” по проект „Културното 
наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно 
многообразие”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-44 
от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на 
културното наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни 
изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо 
Пространство 2009 -  2014”, по обособени позиции: за позиция №1, позиция №2 и 
позиция №3 съдържа: плик №1 „Документи за подбор” -  Збр., плик №2 „Предложение за 
изпълнение на поръчката” -  Збр. и плик №3 „Предлагана цена” -  Збр.:

Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция №1 съдържа:
1.Техническо предложение по образец №13, оригинал подписано и подпечатано -  Збстр.
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2. Магнитен носител -  1бр.

Така представената информация съдържаща се в плик №2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ , отговаря на поставените изисквания за съдържание, съгласно описаните 
изисквания за съдържание на плик №2 в документацията. Участникът е представил 
обяснителна записка която съдържа информация по всички елементи, съгласно подробно 
посочените елементи за съдържание към плик №2.

Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция №2 съдържа:
1.Техническо предложение по образец №13, оригинал подписано и подпечатано -  34стр.
2. Магнитен носител -  1 бр.

Така представената информация съдържаща се в плик №2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ , отговаря на поставените изисквания за съдържание, съгласно описаните 
изисквания за съдържание на плик №2 в документацията. Участникът е представил 
обяснителна записка която съдържа информация по всички елементи, съгласно подробно 
посочените елементи за съдържание към плик №2.

Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция №3 съдържа:
1.Техническо предложение по образец №13, оригинал подписано и подпечатано -  34стр.
2. Магнитен носител -  1 бр.

Така представената информация съдържаща се в плик №2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ , отговаря на поставените изисквания за съдържание, съгласно описаните 
изисквания за съдържание на плик №2 в документацията. Участникът е представил 
обяснителна записка която съдържа информация по всички елементи, съгласно подробно 
посочените елементи за съдържание към плик №2.

2. Оферта с вх. №5300-7788-1/19.05.2016 г. в 10:43ч. на „ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ“ 
ООД с адрес: гр. София, бул. „Генерал Столетов“ №49, тел:024484100, факс: 029310274; 
024484101 , e-mail: lambadiiev.standart@gmail.com за участие в обществена поръчка с 
предмет: „Провеждане на Фестивал на социализирания обект на културно-историческо 
наследство и „открити уроци” по проект „Културното наследство на град Велико 
Търново във фокуса на Европейското културно многообразие”, Договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., 
финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното 
наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, 
финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 
-  2014”, по обособени позиции: за позиция №1 съдържа: плик №1 „Документи за подбор”, 
плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик №3 „Предлагана цена”:

Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция №1 съдържа:
1.Техническо предложение по образец №13, оригинал подписано и подпечатано -  17стр.

Така представената информация съдържаща се в плик №2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ , отговаря на поставените изисквания за съдържание, съгласно описаните 
изисквания за съдържание на плик №2 в документацията. Участникът е представил 
обяснителна записка която съдържа информация по всички елементи, съгласно подробно 
посочените елементи за съдържание към плик №2.
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3. Оферта с вх. №53-99-2/19.05.2016 г. в 13:08ч. на „Хедон Консулт“ ЕООД с адрес: гр.
София, ул. „Екзарх Йосиф“ №121, ет.1, тел/факс:024266722 , e-mail:
office@hedonconsult.eu за участие в обществена поръчка с предмет: „Провеждане на 
Фестивал на социализирания обект на културно-историческо наследство и „открити 
уроци” по проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на 
Европейското културно многообразие”, Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 „Реставриране, 
обновяване и опазване на културното наследство” на програма БГ08 “Културно 
наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на 
Европейско Икономическо Пространство 2009 -  2014”, по обособени позиции: за 
позиция №3 съдържа: плик №1 „Документи за подбор”, плик №2 „Предложение за 
изпълнение на поръчката” и плик №3 „Предлагана цена”:

Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция №3 съдържа:
1.Техническо предложение по образец №13, оригинал подписано и подпечатано -  12стр.
2. Магнитен носител -  1бр.

Така представената информация съдържаща се в плик №2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ , отговаря на поставените изисквания за съдържание, съгласно описаните 
изисквания за съдържание на плик №2 в документацията. Участникът е представил 
обяснителна записка която съдържа информация по всички елементи, съгласно подробно 
посочените елементи за съдържание към плик №2.

4. Оферта с вх. №5300-16686-1/20.05.2016 г. в 12:10ч. на „НИТ ТРЕЙДИНГ“ ООД с
адрес: гр. София, ул. „Веслец“ №47, партер офис 3 , тел:0878685302, e-mail: 
stavrev@nitbg.net за участие в обществена поръчка с предмет: „Провеждане на
Фестивал на социализирания обект на културно-историческо наследство и „открити 
уроци” по проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на 
Европейското културно многообразие”, Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 „Реставриране, 
обновяване и опазване на културното наследство” на програма БГ08 “Културно 
наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на 
Европейско Икономическо Пространство 2009 -  2014”, по обособени позиции: за 
позиция №3 съдържа: плик №1 „Документи за подбор”, плик №2 „Предложение за 
изпълнение на поръчката” и плик №3 „Предлагана цена”:

Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция №3 съдържа:
1.Техническо предложение по образец №13, оригинал подписано и подпечатано -  бстр.
2. Магнитен носител -  1бр.

Така представената информация съдържаща се в плик №2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ , отговаря на поставените изисквания за съдържание, съгласно описаните 
изисквания за съдържание на плик №2 в документацията. Участникът е представил 
обяснителна записка която съдържа информация по всички елементи, съгласно подробно 
посочените елементи за съдържание към плик №2.
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Комисията реши отваряне на ценовите оферти да се извърши на дата 08.08.2016г. от 
14:00ч. в сградата на Община Велико Търново, за което ще се публикува информация в 
Профила на купувача в раздела на обществената поръчка съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП.

Комисията приключи работа в 12:20ч.
Настоящият протокол се изготви в два екземпляра.

КО М И СИ Я в състав:

П РЕД СЕД А ТЕЛ :................................................  ..................................................
/ Нелина Църова -  Директор Дирекция „Култура и Туризъм“ в Община Велико Търново/

И ЧЛЕНОВЕ:
1  .............................................................
/ Явор Иванов - Старши експерт отдел ОП в Община Велико Търново;/

2   ..................................................................................
/ Светозара Стефанова - Главен експерт в отдел „Бюджет" в Община В. Търново;/

3 ... ............................................................... ........
/ ПаведДристов^^Главен експерт отдел ИТО в Община Велико Търново:

 4.................................................................................................................
/ Александър Колев -  Мл. Експерт отдел ОП в Община В е л итюДЖрйАв о;/

 5......................... ...........................................................................................................
/ Иван Кръстев -  Гдфве(н специалист Звено ВОП в Община Велико Търново; /

 6  ................................................................................................................
/ Йорданка Андонова -  Старши експерт в Дирекция ОР в Община Велико Търново;/
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 (отменен), §18 (обн. С ДВ бр. 13 от 16.02.2016г.) от ЗОП  във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




