
О Б Щ И Н А  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О

ЗАПОВЕД

гр. Велико Търново ЛДТ.уЪ 2016г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.73, ал.1 от ЗОП (отменен), §18 (обн. 
С ДВ бр. 13 от 16.02.2016г.) от ЗОП и във връзка е отразените мотиви в протоколи 
от дати: 26.05.2016г., 02.08.2016 г., 08.08.2016 г. и 16.08.2016г. на Комисията, 
назначена със Заповед № РД 22-1087/26.05.2016 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, със задача да проведе 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 -2 0 1 4 ”, 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.

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането за 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:
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:

Обособена позиция 4: “Предоставяне на фотографски услуги за отразяване на 
събитието”, обособена позиция 5: „Екскурзоводско обезпечаване в рамките на
проявата” и обособена позиция 6: „Транспортно обезпечаване във връзка с
организиране на „открити“ уроци по История” са прекратени на основание чл.39, 
ал.1, т.1 от ЗОП(отменен), §18 (обн. С ДВ бр. 13 от 16.02.2016г.) от ЗОП с решение 
за прекратяване № РД 24-34 от 02.06.2016г., публикувано в профила на купувача на 
Възложителя , съгласно изискванията на чл.22б от ЗОП(отменен), § 18 (обн. С ДВ бр. 
13 от 16.02.2016г.) от ЗОП.

За Обособена позиция 1: „Организиране и провеждане на Фестивал на 
социализирания обект на културно-историческо наследство”:

1-во място: 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 с предлагана обща цена за изпълнение на предмета на 
обособена позиция №1 - 19 600,00лв. /деветнадесет хиляди и шестстотин лева и 
00ст./ без ДДС.

2-ро място: 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:
lambadjiev.standart@gmail.com с предлагана обща цена за изпълнение на 
предмета на обособена позиция №1 - 2 1 550,00лв. /двадесет и една хиляди 
петстотин и петдесет лева и 00ст./ без ДДС.

За 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”:
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1-во място: 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 с 
предлагана обща цена за изпълнение на предмета на обособена позиция №2 - 
390,00лв. /триста и деветдесет лева и 00ст./ без ДДС.

2-ро място: 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 с предлагана обща цена за изпълнение на предмета на 
обособена позиция №2 - 850,00лв. /осемстотин и петдесет лева и 00ст./ без ДДС.

За Обособена позицияЗ: “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” :

1-во място: Оферта с вх. №53-84-2/18.05.2016 г. в 10:56ч. на „ПРО СИСТЕМ“ 
ЕООД с адрес: гр. София , бул. „Генерал Столетов“ №49, тел:024484100, 
факс:029310274;024484101, e-mail: prosyst@abv.bg с предлагана обща цена за 
изпълнение на предмета на обособена позиция №3 - 9 280,00лв. /девет хиляди двеста 
и осемдесет лева и 00ст./ без ДДС.

2-ро място: 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 с предлагана обща цена за изпълнение на предмета на 
обособена позиция №3 - 10 720,00лв. /десет хиляди седемстотин и двадесет лева и 
00ст./ без ДДС.

3-то място: 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 с
предлагана обща цена за изпълнение на предмета на обособена позиция №3 - 
10 800,00лв. /десет хиляди и осемстотин лева и 00ст./ без ДДС.

4-то място: 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 , е- 
mail: office@hedonconsult.eu с предлагана обща цена за изпълнение на предмета на 
обособена позиция №3 - 12 784,00лв. /дванадесет хиляди седемстотин осемдесет и 
четири лева и ООст./ без ДДС.

5-то място: 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 с предлагана обща цена за изпълнение на
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предмета на обособена позиция № 3 - 14 608,00лв. /четиринадесет хиляди 
шестстотин и осем лева и ООст./ без ДДС.

Мотиви за класирането: Мотивите са подробно отразените в протоколите от работата 
на комисията.

II. Определям за изпълнител на 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:
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:

За Обособена позиция 1: „Организиране и провеждане на Фестивал на 
социализирания обект на културно-историческо наследство”:

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 с предлагана обща цена за изпълнение на предмета на 
обособена позиция №1 - 19 600,00лв. /деветнадесет хиляди и шестстотин лева и 
ООст./ без ДДС.

За 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” :

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,
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факс:082521525 , e-mail: evroproekti2014@gmail.com с предлагана обща цена за 
изпълнение на предмета на обособена позиция №2 - 390,00лв. /триста и деветдесет 
лева и ООст./ без ДДС.

За Обособена позицияЗ: “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” :

Оферта с вх. №53-84-2/18.05.2016 г. в 10:56ч. на „ПРО СИСТЕМ“ ЕООД с адрес: 
гр. София , бул. „Генерал Столетов“ №49, тел:024484100, факс:029310274;024484101, 
e-mail: prosyst@abv.bg с предлагана обща цена за изпълнение на предмета на 
обособена позиция №3 - 9 280,00лв. /девет хиляди двеста и осемдесет лева и ООст./ 
без ДДС.

III. Съгласно чл. 73, ал.З от ЗОП(отменен), §18 (обн. С ДВ бр. 13 от 16.02.2016г.) 
от ЗОП препис от настоящата заповед да бъде изпратен на участниците в 3 - дневен 
срок.

Контролът по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

Жалба срещу заповедта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10 - дневен 
срок, съгласно чл. 120 и следващите от ЗОП(отменен), §18 (обн. С ДВ бр. 13 от 
16.02.2016г.) от ЗОП пред Комисията/ за (защита" на конкуренцията, град София, 
бул.Витоша №18.
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Съгласували:
Олга Петърчева
Началник отдел ПО

- — — /

Теодора Минкова 
Началник отдел ОП

Изготвил:
Александър Колев 
Младши експерт отдег/0И _
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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.




