
ПРОТОКОЛ № 4

Днес 19.01.2017 г. в 11:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 51, 
ал.1 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със заповед № РД 22-2503/19.12.2016 
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: 
„Полиграфически услуги за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури“, с 
уникален номер на поръчката в РОП 00073-2016-0038, открита с Решение № РД 24-62/10.11.2016 г. 
и публикувано обявление № 757345 от 14.11.2016 г. в РОП и публикувана на профила на купувача 
на Община Велико Търново https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/445/.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надя Петрова -  Директор на дирекция „Обществени поръчки“
И ЧЛЕНОВЕ:

1. Нелина Църова - Директор на дирекция „Култура, туризъм и международни дейности"
2. Николина Ангелова - Старши експерт в дирекция „Обществени поръчки"

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.
На основание чл. 57, ал.З, изр. Ш-то от ППЗОП, комисията започна работата си с обявяване 

на резултатите от оценяването на допуснатата оферта с вх. № 53-1200-3 /15 .12 .2016  г. в 16:50 
часа на „СИРА" ООД, ЕИК 104518525, гр. Велико Т ърново, ул. „Ясен" № 1-3, 
тел: 062/649845, 062/649855,0888419954, факс: 062/649895, e-m ail:
in fo@ siranrin t.com  по показател КПП - „Качество на предлаганите продукти" (брошура, 
дипляна и картичка с поздравления), съдържащ три подпоказателя : КПП =(К1+К2+К3). К1. 
Подходяща визия; К2. Качество на печата и графичното оформление; КЗ. Качество на изработка, 
както следва: КПП=(К1+К2+КЗ)=60 т.

Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовото предложение от допусната 
оферта на „СИРА" ООД, на основание чл. 57, ал.З, изр. Ill-то от ППЗОП.

Плик „П редлагани ценови парам етри ” от оферта с вх. № 53-1200-
3 /15 .12 .2016 г. в 16:50 часа на „СИРА" ООД, ЕИК 104518525, гр. Велико Търново, 
ул. „Ясен" № 1-3, тел: 062/649845, 062/649855 ,0888419954 , факс: 062/649895, е-
m ail: in fo @ sirap rin t.co m , съдърж а:

1. Ц еново предлож ение -  оригинал, подписано и подпечатано -  Образец  
№  6 -  8 стр.;

2. П ълна ценова листа на услуги и артикули, предлагани от „СИРА" 
ООД -  оригинал, подписана и подпечатана -  2 стр.

Ценовото предлож ение на участника е изготвено по образец на възлож ителя - 
О бразец № 6 .  В него са попълнени всички графи, посочени са единични цени и 
общ а стойност на артикулите, вклю чително и за артикулите, подлеж ащ и на оценка.

За артикулите, подлеж ащ и на оценка са дадени следните цени:
Арт
№

Вид печатно 
изделие

Посочване на 
минималните 

технически изисквания 
на Възложителя 

съгласно техническата 
спецификация

Мярна
единица

Единич 
на цена 
без ДДС 

(лв.) - 
цена за 1 

бр.

Прогно 
зно 

количес 
тво за 1 

г.

Обща 
стойност 
без ДДС 

(лв.)

1. Брошура Формат А4, 12 страници, 
4 корици, Цветност: 4+4 
цвята, Материал: корица

бр. 1,668 1000 1668
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250 гр. ламинат, тяло: 120 
гр. гланц

46. Дипляни Формат А5, пълноцветни, 
4+1 цвята

бр. 0,42 300 126

51. Картичка с 
поздравления

Формат DL, 100х 400 мм, 
пълноцветна с вложка

бр. 0,34 1000 340

Съгласно методиката за оценка на предложенията, ЦП е показателят „Ценово предложение” на 
участника. Максималната стойност на показателя ЦП е 40 точки. Показателят ЦП има 
относителна тежест в крайната оценка от 40%.
Показателя „ЦП” се формира по следната формула:

Р
■*- M 1 1 U

ЦП участник р х40
където:

участник

ЦП.участник

участник

- финансова оценка на ценовото предложение на съответния участник;

- най-ниската предложена цена на оценяваните артикули;

- предложена цена от съответния участник за оценяваните артикули.

За нуждите на методиката за оценка на предложенията, на оценка подлежат 
артикули с №№, както следва: брошура - № 1; дипляна - № 45; картичка с поздравления - № 
51.

Сборът от единичните цени на оценяваните артикули на участника „С И Р А " ООД е както 
следва: 1 ,668+0,42+0,34=2,428 лв. без ДДС.

ЦП=2.428 х40=40 т.
2,428

Комисията извърши оценка на офертата по формулата:
О = КПП + ЦП
0  = 60 + 40 Ч~
О = 100 т.
Комисията даде крайна Оценка (О) на допуснатата оферта на „С И Р А " ОО Д -  100 т. и 
предложи следното класиране:

1-во място: „СИРА" ООД

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

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:......... % .............................. ,.................................
/Надя Петрова -  Директор на дирекция „Обществени поръчки“/

И ЧЛЕНОВЕ:

4Нелина Църова - Директор на дирекция „КуЦгура, туризъм и международни дейности"/

........................... .......................................х . ...
/Николина Ангелрра''.+кСтарши експерт в дирекция „Обществени поръчки“/

kristinad
Text Box
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.


