
ПРОТОКОЛ № 1

Днес 26.05.2016 г. в 14:00ч. 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, започна разглеждането на постъпилите оферти 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.

НАЗНАЧАВАМ:

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:
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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;

Поради отсъствието на Иван Кръстев -  Главен специалист Звено ВОП в Община 
Велико Търново, неговото място бе заето от Христо Павлов -  Главен експерт Звено 
ВОП в Община Велико Търново, като член.

Поради отсъствието на Йорданка Антонова -  Старши експерт в Дирекция ОР в 
Община Велико Търново, нейното място бе заето от Кристина Димитрова -  технически 
сътрудник отдел АТО в Община Велико Търново, като член.

Преди започване на работа всички членове на комисията подписаха декларации 
по чл. 35, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и чл. 35, ал. 2 от ЗОП, неразделна част от настоящият 
протокол.

Председателя на комисията изчете на присъстващите Заповед № РД 22- 
1087/26.05.2016 г. на Кмета на Община В. Търново.

При отваряне на офертите стриктно се приложи чл. 68, ал.4, ал.5 от ЗОП.

Постъпилите оферти са общо седем броя.

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.:

Плик №1 „Документи за подбор” за обособена позиция 2:
1. Електронен носител -  1 бр.
2. Списък на документите съдържащи се в офертата, оригинал подписан и 

подпечанат -  Зстр.
3. Оферта за участие по образец №1, оригинал подписана и подпечатана -  1 стр.
4. Административни сведения-представяне на участника по образец №2 оригинал 

подписан и подпечатан -  4стр.
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5. Заверено копие от удостоверение от Агенцията по вписванията, подписано и 
подпечатано -  2стр.

6. Заверено копие от вносна бележка за внесена гаранция за участие по обособена 
позиция №2 подписано и подпечатано -  1стр.

7. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, по образец №3, оригинал подписан и 
подпечатан от Десислава Венкова -  2стр.

8. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, по образец №3, оригинал подписан и 
подпечатан от Георги Алексиев -  2стр.

9. Декларация по чл.56, ал.1 ,т,8 от ЗОП по образец №5, оригинал подписана и 
подпечатана -  2стр.

10. Декларация по чл.56, ал.1 ,т.6 от ЗОП по образец №4, оригинал подписана и 
подпечатана -  1стр.

11. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка по образец №7, 
оригинал подписана и подпечатана -  1стр.

12. Декларация по чл.56, ал.1 ,т.11 от ЗОП по образец №8 оригинал подписана и 
подпечатана -  1стр.

13. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП по образец №9 оригинал подписана и 
подпечатана -  1стр.

14. Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП по образец №16, 
оригинал подписана и подпечатана -  1стр.

15. Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП по образец №18, оригинал подписан и 
подпечатан -  Зстр.

16. Декларация списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП по образец №10, оригинал 
подписан и подпечатан -  5стр.

17. Заверени копия от удостоверения и референции, подписани и подпечатани -  
9стр.

18. Декларация по чл.51, ал.1 ,т.7 от ЗОП по образец №11,оригинал подписана и 
подпечатана -  Зстр.

19. Заверени копия от дипломитрудова книжка и удостоверения, подписани и 
подпечатани -  5стр.

20. Декларация за ангажираност на експерт по образец №12, оригинал подписана и 
подпечатана -  1стр.

Плик №1 „Документи за подбор” за обособена позиция 3:
1. Електронен носител -  1 бр.
2. Списък на документите съдържащи се в офертата, оригинал подписан и 

подпечатан -  4стр.
3. Оферта за участие, по образец №1, оригинал подписана и подпечатана -  1стр.
4. Декларация по чл.16г, ал.7 и ал.10 от ЗОП по образец №19, оригинал подписана 

и подпечатана -  2стр.
5. Декларация списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП, по образец №10 оригинал 

подписана и подпечатана -  8стр.
6. Заверени копия от удостоверения и референции, подписани и подпечатани -  

12стр.
7. Декларация по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП по образец №11, оригинал подписан и 

подпечатан -  Зстр.
21. Декларация за ангажираност на експерт по образец №12, оригинал подписана и 

подпечатана -  1стр.
8. Заверено копие от удостоверение за вписване в регистъра по чл.29, ал.1 от 

Закона за интеграция на хората с увреждания, подписано и подпечатано -  1стр.
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И. 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, e-mail: prosvst@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 №1 „Документи за подбор”:
1. Заглавна страница на плик №1 документи за подбор, подписана и подпечатана -  

1стр.
2. Списък на документите съдържащи се в офертата, оригинал подписан и 

подпечатан -  Зстр.
3. Оферта за участие по образец №1, оригинал подписана и подпечатана -  2стр.
4. Административни сведения-представяне на участника по образец №2, оригинал 

подписан и подпечатан -  4стр.
5. Декларация свободен текст за регистрация по закона за ТР, оригинал подписан и 

подпечатан -  1стр.
6. Заверени копия от талон Булстат и удостоверение за регистрация по ЗДДС, 

подписани и подпечатани -  2стр.
7. Декларация свободен текст за регистрация по чл.29,ал.1 от Закона за интеграция 

на хората с увреждания, оригинал подписана и подпечатана -  1стр.
8. Заверено копие от удостоверение за вписване в регистъра по чл.29, ал.1 от 

Закона за интеграция на хората с увреждания, подписано и подпечатано -  1стр.
9. Декларация по чл.16г, ал.7 и ал.10 от ЗОП по образец №19, оригинал подписана 

и подпечатана -  2стр.
10. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП по образец №3 оригинал подписан и 

подпечатан -  Зстр.
11. Декларация на основание чл.56, ал.1, т.б от ЗОП по образец №4 оригинал 

подписана и подпечатан -  1стр.
12. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП по образец №5 оригинал подписан и 

подпечатан -  2стр.
13. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка по образец №7, 

оригинал подписан и подпечатан -  1стр.
14. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП по образец №8, оригинал подписан и 

подпечатан -  1стр.
15. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП по образец №9, оригинал подписан и 

подпечатан -  1стр.
16. Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП по образец №16, 

оригинал подписан и подпечатан -  1стр.
17. Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП по образец №18, оригинал подписан и 

подпечатан -  Зстр.
18. Декларация списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП по образец 10, оригинал подписан 

и подпечатан -  Зстр.
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19. Заверено копие от удостоверение и референция подписани и подпечатани -  2стр.
20. Декларация по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП по образец №11, оригинал подписан и 

подпечатан -  2стр.
21. Декларация за ангажираност на експерт по образец №12 оригинал подписана от 

Ирена Ламбаджиева -  1 стр.
22. Професионална автобиография на Ирена Ламбаджиева -  подписана в едно с 

заверени копия от дипломи, препоръки, референции, декларации и трудова 
книжка, подписани и подпечатани -  20стр.

23. Заверени копия от сертификати, подписани и подпечатани -  2стр.
24. Заверено копие от потвърждение на eori номер и аналитична оборотна ведомост 

-  4стр.

III. 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 №1 „Документи за подбор” за обособена позиция №1:
1. Списък на документите съдържащи се в офертата, оригинал подписан и 

подпечатан -  2стр.
2. Оферта за участие, оригинал по образец №1 подписан и подпечатан -  2стр.
3. Административни сведения- представяне на участника по образец №2, оригинал 

подписан и подпечатан -  Зстр.
4. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП по образец №3 оригинал подписана и 

подпечатана -  Зстр.
5. Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП по образец №4, оригинал подписна и 

подпечатана -  2стр.
6. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП по образец №5, оригинал подписана и 

подпечатана -  2стр.
7. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка по образец №7, 

оригинал подписана и подпечатана -  2стр.
8. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП по образец №8, оригинал подписан и 

подпечатан -  2стр.
9. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП по образец №9 оригинал подписан и 

подпечатан -  2стр.
10. Декларация списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП по образец №10, оригинал 

подписан и подпечатан -  2стр.
11. Заверени копия от референция, удостоверение и препоръка, подписани и 

подпечатани — Зстр.
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12. Декларация по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП по образец №11, оригинал подписана и 
подпечатана -  бстр.

13. Декларация за ангажираност на експерт по образец №12, оригинал подписана от 
Васил Койнарев -1стр.

14. Декларация за ангажираност на експерт по образец №12, оригинал подписана от 
Деница Спасова -1стр.

15. Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП по образец №16, 
оригинал подписана и подпечатана -  2стр.

16. Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП по образец №18, оригинал подписан и 
подпечатан -  2стр.

17. Заверено копие от вносна бележка за внесена гаранция за участие по обособена 
позиция №1, подписана и подпечатана -  1стр.

18. Заверено копие от сертификат, подписано и подпечатано -  1стр.

Плик №1 „Документи за подбор” за обособена позиция №2:
1. Списък на документите съдържащи се в офертата, оригинал подписан и 

подпечатан -  Зстр.
2. Декларация списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП по образец №10, оригинал 

подписана и подпечатана -  2стр.
3. Заверено копие от удостоверение, подписано и подпечтано -  2стр.
4. Декларация по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП по образец №11, оригинал подписана и 

подпечатана -  4стр.
5. Декларация за ангажираност на експерт по образец №12, оригинал подписана от 

Деница Спасова -  1стр.
6. Заверено копие от вносна бележка за внесена гаранция за участие по обособена 

позиция 2 -  1стр.

Плик №1 „Документи за подбор” за обособена позиция №3:
1. Списък на документите съдържащи се в офертата, оригинал подписан и 

подпечатан -  Зстр.
2. Декларация списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП по образец №10, оригинал 

подписана и подпечатана -  2стр.
3. Заверени копия от удостоверения, подписани и подпечатани -  8стр.
4. Декларация по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП по образец №11, оригинал подписана и 

подпечатана -  4стр.
5. Декларация за ангажираност на експерт по образец №12, оригинал подписана от 

Деница Спасова -  1стр.
6. Декларация по чл.16г, ал.7 и ал.10 от ЗОП по образец №19, оригинал подписана 

и подпечатана -  2стр.
7. Заверено копие от удостоверение за вписване в регистъра по чл.29, ал.1 от 

Закона за интеграция на хората с увреждания, подписано и подпечатано -  1стр.

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
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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 №1 съдържа: плик №1 „Документи за подбор”, плик №2 
„Предложение за изпълнение на поръчката” и плик №3 „Предлагана цена”:

Плик №1 „Документи за подбор”:
1. Заглавна страница плик №1 „Документи за подбор“, подписана и подпечатана -  

1стр.
2. Списък на документите съдържащи се в офертата, оригинал подписан и 

подпечатан -  Зстр.
3. Оферта за участие по образец №1, оригинал подписана и подпечатана -  2стр.
4. Административни сведения-представяне на участника, по образец №2, оригинал 

подписани и подпечатани -  4стр.
5. Декларация свободен текст за регистрация по закона за ТР, оригинал подписана 

и подпечатана -  1стр.
6. Заверени копия от талон Булстат и удостоверение за регистрация по ЗДДС, 

оригинал подписани и подпечатани -  2стр.
7. Вносна бележка за внесена гаранция за участие по обособена позиция 1, 

оригинал подписана и подпечатана -  1стр.
8. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП по образец №3, оригинал подписана и 

подпечатана -  Зстр.
9. Декларация на основание чл.56, ал.1,т.6 от ЗОП, по образец №4 оригинал 

подписана и подпечатана -  1стр.
10. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП по образец №5, оригинал подписана и 

подпечатана -  2стр.
11. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка по образец №7, 

оригинал подписана и подпечатана -  1стр.
12. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП по образец №8, оригинал подписана и 

подпечатана -  1стр.
13. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП по образец №9, оригинал подписана и 

подпечатана -  1 стр.
14. Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП по образец №16, 

оригинал подписана и подпечатана -  1стр.
15. Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП по образец №18 оригинал подписана и 

подпечатана -  Зстр.
16. Декларация списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП по образец №10, оригинал 

подписана и подпечатана -  4стр.
17. Заверени копия от референция и удостоверение, подписани и подпечатани -  

Зстр.
18. Декларация по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП по образец №11, оригинал подписана и 

подпечатана -  Зстр.
19. Декларация за ангажираност на експерт по образец №12, оригинал подписана от 

Добринка Иванова -  1стр.
20. Декларация за ангажираност на експерт по образец №12, оригинал подписана от 

Радослав Илиев -  1стр.
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21. Автобиография на Добринка Иванова в едно с заверени копия от диплома, 
трудов договор, референции и декларация за организационен опит, подписани и 
подпечатани -  15стр.

22. Автобиография на Радослав Илиев в едно с заверени копия от диплома, трудов 
договор и препоръки, подписани и подпечатани -  8стр.

23. Заверени копия от сертификати, подписани и подпечатани -  2стр.
24. Заверено копие от инвентарна книга, подписана и подпечатана -  4стр.
25. Заверено копие от справка за актуално състояние на действащите трудови 

договори, подписана и подпечатана -  2стр.

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”:

Плик №1 „Документи за подбор”:
1. Оферта за участие по образец №1, оригинал подписана и подпечатана -  1 стр.
2. Списък на документите съдържащи се в офертата, оригинал подписан и 

подпечатан - 4стр.
3. Административни сведения -  представяне на участника по образец №2, 

оригинал подписан и подпечатан -  4стр.
4. Заверено копие от удостоверение от Агенцията по вписванията, подписано и 

подпечатано -  2стр.
5. Декларация по чл.16г, ал.7 и ал.10 от ЗОП, оригинал по образец №19 подписана 

и подпечатана -  2стр.
6. Заверено копие от удостоверение за вписване по ч.29, ал.1 от Закона за 

интеграция на хората с увреждания, подписано и подпечатано -  1стр.
7. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП по образец №3, оригинал подписана и 

подпечатана -  Зстр.
8. Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП по образец №4, оригинал подписана и 

подпечатана -  1стр.
9. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП по образец №5, оригинал подписана и 

подпечатана -  2стр.
10. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка по образец №7, 

оригинал подписана и подпечатана -  1стр.
11. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП, по образец №8 оригинал подписана и 

подпечатана -  1стр.
12. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП, по образец №9, оригинал подписан и 

подпечатан -  1стр.
13. Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП по образец №16, 

оригинал подписана и подпечатана -  2стр.
14. Декларация по чл.6, а.2 от ЗМИП по образец №18 оригинал подписана и 

подпечатана -  2стр.
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15. Декларация списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП по образец №10, оригинал 
подписана и подпечатана -  Зстр.

16. Заверено копие от референция, подписана и подпечатана -  1стр.
17. Декларация по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП по образец №11, оригинал подписана и 

подпечатана -  2стр.
18. Декларация за ангажираност на експерт по образец №12, оригинал подписана от 

Тодор Тодоров -  1стр.

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, е- 
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 №1 „Документи за подбор”:
1. Електронен носител -  1бр.
2. Заглавна страница на документи за подбор, подписана и подпечатана -  1стр.
3. Списък на документите съдържащи се в офертата, оригинал подписан и 

подпечатан -  Зстр.
4. Оферта за участие по образец №1, оригинал подписан и подпечатан -  1стр.
5. Административни сведения-представяне на участника по образец №2, оригинал 

подписан и подпечатан -  Зстр.
6. Заверено копие на платежно за внесена гаранция за участие по обособена 

позиция 3, подписана и подпечатана -  1стр.
7. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП по образец №3, оригинал подписана и 

подпечатана -  2стр.
8. Декларация на основание чл.56, ал.1, т.6 по образец №4, оригинал подписана и 

подпечатана -  1 стр.
9. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП по образец №5, оригинал подписана и 

подпечатана -  2стр.
10. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка по образец №7, 

оригинал подписана и подпечатана — 1стр.
11. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП по образец №8 оригинал подписана и 

подпечатана -  1стр.
12. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП по образец №9, оригинал подписана и 

подпечатана -  1 стр.
13. Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, по образец №16, 

оригинал подписана и подпечатана -  1 стр.
14. Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП по образец №18 оригинал подписана и 

подпечатана -  Зстр.
15. Декларация списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП, оригинал подписан и подпечатан -  

2стр.
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16. Заверени копия от договори и удостоверения , подписани и подпечатани -  7стр.
17. Декларация по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП по образец №11, оригинал подписана и 

подпечатана -  Зстр.
18. Декларация за ангажираност на експерт по образец №12, оригинал подписана и 

подпечатана от Пламен Ставрев -  1стр.
19. Декларация за ангажираност иа експерт по образец №12, оригинал подписана и 

подпечатана от Катя Дамянова -  Терзиева -  1стр.
20. Декларация за ангажираност на експерт по образец №12, оригинал подписана и 

подпечатана от Диана Ставрева -  1стр.

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 , e-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”:

Плик №1 „Документи за подбор”:
1. Оферта за участие по образец №1, оригинал подписана и подпечатана -  1 стр.
2. Списък на документите съдържащи се в офертата, оригинал подписан и 

подпечатан -  2стр.
3. Административни сведения-представяне на участника, оригинал по образец №2 

подписан и подпечатан -  Зстр.
4. Заверено копие от удостоверение от Агенцията по вписванията, подписано и 

подпечатано -  2стр.
5. Разпечатка от онлайн преводно нареждане за внесена гаранция за участие по 

обособена позиция 3 -1стр.
6. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП по образец №3 оригинал подписан и 

подпечатан -  Зстр.
7. Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП по образец №4, оригинал подписана и 

подпечатана -  1стр.
8. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП по образец №5, оригинал подписан и 

подпечатан -  2стр.
9. Декларация за запознаване със условията на обществената поръчка по образец 

№7, оригинал подписана и подпечатана -  1стр.
10. Декларация по чл.56, ал.1, т. 11 от ЗОП, оригинал подписана и подпечатана -  

1стр.
11. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП, оригинал подписана и подпечатана -  

1стр.
12. Декларация списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП, оригинал подписана и подпечатана 

-  2стр.
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13. Заверено копие от удостоверение, подписано и подпечатано -  2стр.
14. Декларация по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП, оригинал подписана и подпечатана -  Зстр.
15. Декларация за ангажираност на експерт по образец №12, оригинал подписан от 

Станислав Стоянов -  1стр.
16. Декларация за ангажираност на експерт по образец №12, оригинал подписан от 

Илиян Николов -  1стр.
17. Декларация за ангажираност на експерт по образец №12, оригинал подписан от 

Христомир Михайлов -  1стр.
18. Декларация за ангажираност на експерт по образец №12, оригинал подписан от 

Биляна Занкова -  1стр.
19. Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП по образец №16, 

оригинал подписан и подпечатан -  1стр.
20. Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП по образец №18, оригинал подписана и 

подпечатана -  2стр.

Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра.
Комисията приключи работа в 14:40 часа

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...............................................................................................................
/ Нелина Църова -  Директор Дирекция „Кул л Туризъм“ в Община Велико 
Търново/ j  *!

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

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

/ Павел-Христов - Главен експерт ̂ от,дел ИТО в Община Велико Търново;/

4.
/ Александър Колев^Мл/ДМсперт отдел ОП в Община Велико Търново;/

5
/ Христо Павлов -  Плавен експерт Звено ВОП в Община Велико Търново; /

6
/ Кристина Димитрова -  технически сътрудник отдел АТО в Община Велико 
Търново;/

kristinad
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.




