
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

ПРОТОКОЛ № 4 

Днес на дата 15.08.2017 г. в 14:00 часа в сградата на Община Велико Търново в 
стая 306, Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с 
чл.51, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена 
със Заповед № РД 22-532/04.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, изменена 
със Заповед № РД 22-1288/28.07.2017 г., продължи с разглеждането на офертите, 
постъпили във връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на открита 
процедура с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по 
проект „Изграждане на Кризисен център за лица" по Приоритетна ос 1 „Устойчиво 
и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-
2020" по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Изработка и монтаж на 
билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер, 
информационни стикери (лепенки) и информационни брошури", запазена на 
основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП; Обособена позиция № 2 - „Организиране и 
провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и 
публикуване на прессъобщения" с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2017-
0013 и публикувано обявление от дата 02.03.2017г. с ID 774325 в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община 
Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/465/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жоро Ковачев - Главен експерт в дирекция СДЗ; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Христо Павлов — Главен експерт в Звено ВОП; 
2. Мариана Иванова - Старши експерт в Дирекция "Проекти и програми"; 
3. Явор Иванов - Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки"; 
4. Стела Цанкова - Старши експерт Дирекция "Бюджет и финанси". 

В протокол от дата 28.07.2017 г. комисията констатира наличието на основание за 
искане на писмена обосновка съгласно чл. 72 от ЗОП от участника "Ламбаджиев 
стандарт" ООД. С писмо с № 5300-1037-3/01.08.17 г., получено на 02.08.17 г. комисията 
е изискала такава обосновка от участника. 

Отговор на писмото е пристигнал с № 5300-17185-1/04.08.17 г. Участникът се 
позовава на икономически особености на производствения процес и наличие на 
изключително благоприятни условия за формиране на цената си. Участникът се 
обосновава, че при формиране на цената влияят следните фактори: не се използват 
подизпълнители, а се разчита единствено на собствен капацитет, което спомага за 
намаляване на цената; участникът сам внася и извършва дизайн на материалите, които 
следва да се изработят; участникът ползва редица отстъпки; има собствена 
производствена база за изработка на необходимите материали; разполага със собствен 
екип от дизайнери и собствено архитектурно-конструктивно бюро. Участникът е 

„ Този доку цент е създаден в рамките на проект .. Изграждане на кризисен център за лица " който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма .. Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз. чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че то зи документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган на OI1PP 2014-2020 г. ". 
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приложил подробни разбивки на предложените цени, както и доказателства за 
твърденията си. 

С оглед на гореизложеното комисията взе решение да приеме представената 
обосновка, тъй като същата отговаря на изискванията посочени в Закона за 
обществените поръчки. 

След като разгледа обосновката на участника, комисията пристъпи към 
оценка на ценовите предложения съгласно следната методика: 

До оценка, чрез критерий най-ниска цена се допускат само оферти, които съответстват 
на условията за изпълнение на обществената поръчка. Офертата на участника с най-
ниско възнаграждение /най-ниска цена/ в лева за изпълнение на поръчката получава 
максимален брой точки - 100 точки. Оценките на останалите оферти се изчисляват по 
формулата: 

Ц = (Цгшп/Цп) х 100 = (брой точки) 

Където Цп е предложената цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС съгласно 
Ценовото предложение на съответния участник. 
Където Ц т т е най-ниската предложена цена за изпълнение на 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 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. При разминаване между изписаното с цифри и 
изписаното с думи, за вярно се приема записът с думи. 
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 
на първо място оферти, когато оценките на две или повече оферти са равни. 

Оценка по Обособена позиция 1: 

Най-ниска цена е предложена от "Ламбаджиев стандарт" ООД, в размер на 3335 лв. 
без ДДС, като той получава максималния брой точки - 100. Останалите участници 
получават следните оценки: 

"Инфо Трейнинг" ООД - (3335/3575) х 100 = 93.29 т. 
"ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ- ЕООД - (3335/4140) х 100 = 80.56 т. 
"Д-Медия" ООД - (3335/5000) х 100 = 66.70 т. 

.. Този документ е създаден в рамките на проект .. Изграждане на кризисен център за лица " който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма .. Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансчрана от Европейския съюз. чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може da се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия ор:ан на OIIPP 2014-2020 г. ". 
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Оценка по Обособена позиция 2: 

Най-ниска цена е предложена от Издателска къща ..АБ" ЕООД, в размер на 2400 лв. 
без ДДС, като той получава максималния брой точки - 100. Останалите участници 
получават следните оценки: 

"Ламбаджиев стандарт" ООД - (2400/3520) х 100 = 68.18 т. 
'•Инфо Трейнинг" ООД - (2400/2700) х 100 = 88.89 т. 
"ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД - (2400/2450) х 100 = 97.96 т. 
Издателска къща "Борба" АД - (2400/3120) х 100 = 76.92 т. 

Въз основа на направените оценки комисията изготви следното класиране: 

За обособена позиция 1: 

1. "Ламбаджиев стандарт" ООД - 100 т.; 
2. "Инфо Трейнинг" ООД - 93.29 т.; 
3. "ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД - 80.56 т.; 
4. "Д-Медия" ООД - 66.70 т. 

За обособена позиция 2: 

1. Издателска къща „АБ" ЕООД - 100 т.; 
2. "ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД - 97.96 т.; 
3. "Инфо Трейнинг" ООД - 88.89 т.; 
4. Издателска къща "Борба"' АД - 76.92 т.; 
5. "Ламбаджиев стандарт" ООД - 68.18 т. 

Въз основа на класирането комисията предлага на Възложителя да сключи 
договор със следните участници: 

За обособена позиция 1: 

"Ламбаджиев стандарт" ООД с вх. № 5300-7788-1/31.03.2017 г. от 10:31 часа, с 
ЕИК: 130862812, с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1233, бул. „Генерал 
Столетов", № 49, телефон: 02/ 4484100; факс: 02/ 9310274; електронна поща: 
lambadiiev.standard@gmail.com; 

., Този документ е създаден в рамките на проект .. Изграждане на кризисен център за лица " който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж" 2014-2020 г„ съфинансирана от Европейския съюз. чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ". 
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За обособена позиция 2: 

Издателска къща „АБ" ЕООД с вх. № 5300-4923-2/30.03.2017г. от 10:32 часа 
ЕИК : 833034039, адрес за кореспонденция: град Стара Загора, ПК 6000, ул. „Отец 
Паисий" 58, вх. 0, ап. 7; телефон: 042 259 151; 0896776865; факс: 042 621 101; 
електронна поща за кореспонденция: ik-ab@outlook.com ; 

Комисията завърши своята работа в 15:30 часа и предава протоколите от работата 
си на Възложителя ведно с доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60. ал. 1 от ППЗОП за 
изготвяне на Решение по чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от ЗОП. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жоро Ковачев - Главен експерт в дирекция СДЗ 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. Христо Павлов - Главен експерт в Звено ВОП;/ 
/•/•••/ 

2. Мариана Иванова - Старши експерт в Дирекция "Проекти и програми"; 

3. Явор Иванов - Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки"; 

4. Стела Цанкова - Старши експерт Дирекция "Бюджет и финанси". 

.. To in документ е създаден в рамките на проект .. Изграждане на кризисен център за лица " който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма .. Региони в растеж" 2014-2020 г„ съфинансирана от Европейския съюз, чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ". 
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Text Box
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни.


