
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Д О К Л А Д 

Днес на дата 15.08.2017 г., 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. и в тяхно изпълнение изготви 
настоящия доклад на основание чл. 103, ал.З от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал.1 от ППЗОП за 
резултатите от своята работа във връзка с разглеждане на постъпилите оферти по 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/ 

1. Състав на комисията, включително промени, настъпили в хода на работа на 
комисията. 

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. Ваня Косинчева - Старши експерт Дирекция "Бюджет и финанси". 

Ваня Косинчева - Старши експерт Дирекция "Бюджет и финанси" използва платен 
годишен отпуск съгласно чл. 155, ал 1 от КТ и е налице обективна невъзможност да изпълнява 
задълженията си като член на комисията. Поради това по предложение на председателя с № 80-
299-5/27.07.2017 г. съставът на комисията беше изменен със Заповед № РД 22-1288/28.07.2017 г. 
на Кмета на Община Велико Търново. 

На мястото на Ваня Косинчева - Старши експерт Дирекция "Бюджет и финанси" в 
комисията влезе Стела Цанкова - Старши експерт Дирекция "Бюджет и финанси" в Община 
Велико Търново. 

2. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с 
които се изменят сроковете, задачите и съставът й; 

Комисията е назначена със Заповед № РД 22-532/04.04.2017 г. на Кмета на Община Велико 
Търново и изменена със Заповед № РД 22-1288/28.07.2017 г. 
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Задачите на комисията са: да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да 
разгледа и провери допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия. 
Комисията да класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 
обявените от възложителя условия. 

3. Кратко описание на работния процес. Участници в процедурата. Действия, 
свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите. Класиране и 
отстраняване на участници. Мотиви за допускане/отстраняване на всеки участник. 

Комисията започна заседание на дата 05.04.2017г. в 14:00 часа в сградата на Община 
Велико Търново в стая 306. 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 
51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП. 

На заседанието на комисията присъства Силвия Георгиева - пълномощник на участника 
ИК „Борба" АД. 

Комисията разгледа постъпилите оферти, по списък, съгласно представен на комисията 
протокол по чл. 48, ал.6 от ППЗОП за предаване на постъпилите в срок оферти: 

I. Оферта за позиции 1 и 2 от „Триера комюникейшънс" ЕООД с вх. № 53-98-
1/28.03.2017г. от 09: 39 часа., с ЕИК: 175455251; адрес за кореспонденция: град София, ПК 
1415, бул. „Черни връх" 189, вх. Б, ет. 4, ап. 15, телефон: 02/ 958 70 69; 0897400056; факс: 02/ 
9587069; електронна поща за кореспонденция: ndraganova@gmail.com; 

II. Оферта за позиция 2 на 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 ; 

III. Оферта за позиции 1 и 2 от "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; 

IV. Оферта за позиция 2 от „МЕГА КОМЮНИКЕЙШЪН" ЕООД, с вх. № 53-959-
2/03.04.2017г. от 09:33 часа., с ЕИК: 115914198; адрес за кореспонденция: град Пловдив, 
4023,бул. Освобождение, Хотел SPS, ет.З, офис 336, телефон: 032/993215; факс: 032/993215; 
електронна поща за кореспонденция: office@megacommunication.net; 

V. Оферта за позиция 2 от "Яна Тур" ЕООД, с вх. № 53-968-1/03.04.2017 г. от 09:36 
часа, с ЕИК: 200927333, с адрес за кореспонденция: град София 1606, бул. „Македония" № 
19, телефон: 070014262, 029520031, електронна поща за кореспонденция: pco@ianatur.com; 

VI. Оферта за позиции 1 и 2 от "Инфо Трейнинг" ООД, с вх. № 53-390-1/03.04.2017 г. 
от 09:43 часа, с ЕИК: 202318594, с адрес за кореспонденция: град Русе 7000, ул. „Цар 
Калоян" № 2А, телефон: 082/522525, 0897968131, факс: 082/521525, електронна поща за 
кореспонденция: evroproekti2014@gmail.com; 

VII. Оферта за позиции 1 и 2 от "ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД, с вх. № 5300-
20526-3/03.04.2017 г. от 09:45 часа, с ЕИК: 201557566, с адрес за кореспонденция: град 
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София 1303, ул. „Средна гора" № 84-86, телефон: 024234859, факс: 024277713, електронна 
поща за кореспонденция: office@dmibg.com; 

VIII. Оферта за позиция 2 от Персонал Консулт - Ганчо Попов ЕТ, с вх. № 53-966-
2/03.04.2017 г. от 11:25 часа, с ЕИК: 040188503, с адрес за кореспонденция: град София 
1303, бул. „Христо Ботев" № 77А, телефон: 02/9311802, електронна поща за 
кореспонденция: g.popov@einet.bg; 

IX. Оферта за позиции 1 и 2 от "Д-Медия" ООД, с вх. № 5300-1015-4/03.04.2017 г. от 
15:27 часа, с ЕИК: 104639352, с адрес за кореспонденция: град Велико Търново 5000, ул. 
„Христо Ботев" № 86, телефон: 062/604600, факс: 062/622236, електронна поща за 
кореспонденция: dmedia.bg@gmail.com; 

X. Оферта за позиция 2 от Издателска къща "Борба" АД, с вх. № 5300-3058-
2/03.04.2017 г. от 16:44 часа, с ЕИК: 200614908, с адрес за кореспонденция: град Велико 
Търново 5000, бул. „България" №2, ет. 3, телефон: 062/624014, факс: 062/620308, 
електронна поща за кореспонденция: borbavt@vali.bg; 

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване в присъствието на представители 
на участниците. При отваряне на офертите стриктно се приложи чл. 54, ал.З, ал.4, ал.5 от 
ППЗОП. 

Комисията отвори по реда на постъпване на офертите- запечатаните непрозрачни опаковки и 
оповести тяхното съдържание, като се извърши проверка за наличието на отделен запечатан 
плик ,.Предлагани ценови параметри" във всяка оферта. Трима от членовете на комисията 
подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри'' на 
всяка от постъпилите оферти. Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 
ценови параметри" от всяка от офертите се подписаха и от конкурентен представител на 
участниците. 

Комисията установи, че участникът Персонал Консулт - Ганчо Попов ЕТ е приложил на 
стр. 44-46 от офертата си „Ценово предложение" по образец, от което са видни предлаганите от 
него цени. Поради тази причина подадената оферта е в противоречие с чл. 47, ал. 3 от ППЗОП и 
следва да бъде отстранен от процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. „а" от ЗОП. 

Председателя на комисията на основание чл. 51, ал.4, т.1 от ППЗОП определи прогнозен 
график за работа на комисията. Действията на комисията от заседанието се описаха подробно 
в Протокол № 1 от дата 05.04.2017г. Комисията заседава от 14:00 часа до 14:55 часа 

На дата 06.06.2017г., от 14:00ч., 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, продължи разглеждането на 
офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка. 

Комисията разгледа и анализира представените оферти, като по изпълнение на чл.54, ал. 7 от 
ППЗОП протоколира констатациите си относно съответствието на участниците с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

Констатациите на комисията по чл. 54, ал.8 от ППЗОП бяха протоколирани в протокол № 1 
от дата 06.06.2017г., от 14:00ч„ като беше изпратен на всички участници и публикуван на 
профила на купувача: https://wwv,f.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/465/. 

Комисията заседава от 14:00 часа до 16:30 часа. 

На дата 21.07.2017 г. в 10:00 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 продължи разглеждането на 
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офертите. 

Комисията разгледа отговорите на участниците по изпратен протокол № 1 от работата на 
комисията от дата 06.06.2017 г., както следва: 

В срокът по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП са пристигнали следните отговори подредени по реда на 
постъпване: 

1. "Ламбаджиев стандарт" ООД с вх. № 5300-1037-2/12.06.2017 г. 

2. "Яна Тур" ЕООД, с вх. № 53-968-3/13.06.2017 г. 

3. „МЕГА КОМЮНИКЕЙШЪН" ЕООД, с вх. №53-959-5/13.06.17 г. 

4. "Инфо Трейнинг" ООД, с вх. №5300-21638-7/15.06.2017 г. 

5. "ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД, с вх. №5300-20526-7/15.06.2017 г. 

6. "Д-Медия" ООД, с вх. №5300-7519-3/15.06.2017 г. 

7. Издателска къща „БОРБА" АД с вх. №5300-3058-4/16.06.2017 г. 

Участникът „Триера комюникейшънс" ЕООД не е изпратил отговор на протокол от дата 
06.06.2017 г. Същият е получил протокола на 12.06.2017 г., която е удостоверено с обратна 
разписка подписана от представител на участника. До 19.06.2017 г. не е получен отговор, 
поради което комисията приема, че участникът не е доказал, декларирайки в ЕЕДОП, че 
отговаря на условията за допускане до участие в процедурата също така не е спазил и указание 
на комисията помощен орган на възложителя. Поради тази причина комисията предлага 
участника за отстраняване от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП и 
съгласно чл. 5, ал. 1 от ППЗОП няма да разглежда техническото му предложение. 

Списък на участниците допуснати до етап разглеждане на Техническите предложения: 

За Обособена позиция 1: 

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

За Обособена позиция 2: 

1. Издателска къща „АБ" ЕООД; 
2. "Ламбаджиев стандарт" ООД; 
3. „МЕГА КОМЮНИКЕЙШЪН" ЕООД; 
4. "Яна Тур" ЕООД; 
5. "Инфо Трейнинг" ООД; 
6. "ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД; 
7. Издателска къща "Борба" АД 
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Мотиви: 

След като разгледа постъпилите отговори с допълнителни документи от 
участниците комисията стигна до следните заключения: 

I. Оферта за позиции 1 и 2 от „Триера комюникейпгьнс" ЕООД с вх. № 53-98-
1/28.03.2017г. от 09: 39 часа., с ЕИК: 175455251; адрес за кореспонденция: град София, ПК 
1415, бул. „Черни връх" 189, вх. Б, ет. 4, ап. 15, телефон: 02/ 958 70 69; 0897400056; факс: 02/ 
9587069; електронна поща за кореспонденция: ndraganova@gmail.com; 

Участникът не е изпратил отговор на протокол от дата 06.06.2017 г. Същият е получил 
протокола на 12.06.2017 г., която е удостоверено с обратна разписка подписана от представител 
на участника. До 19.06.2017 г. не е получен отговор, поради което комисията приема, че 
участникът не е доказал, декларирайки в ЕЕДОП, че отговаря на условията за допускане до 
участие в процедурата също така не е спазил и указание на комисията помощен орган на 
възложителя. Поради тази причина комисията предлага участника за отстраняване от участие в 
процедурата на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП и съгласно чл. 5, ал. 1 от ППЗОП няма да 
разглежда техническото му предложение. 

II. Оферта за позиция 2 на 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 ; 

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор и е 
допуснат до следващият етап в процедурата. 

III. Оферта за позиции 1 и 2 от "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; 

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор и е 
допуснат до следващият етап в процедурата. 

IV. Оферта за позиция 2 от „МЕГА КОМЮНИКЕЙШЪН" ЕООД, с вх. № 53-959-
2/03.04.2017г. от 09:33 часа., с ЕИК: 115914198; адрес за кореспонденция: град Пловдив, 
4023,бул. Освобождение, Хотел SPS, ет.З, офис 336, телефон: 032/993215; факс: 032/993215; 
електронна поща за кореспонденция: office@megacommunication.net; 

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор и е 
допуснат до следващият етап в процедурата. 

V. Оферта за позиция 2 от "Яна Тур" ЕООД, с вх. № 53-968-1/03.04.2017 г. от 09:36 
часа, с ЕИК: 200927333, с адрес за кореспонденция: град София 1606, бул. „Македония" № 
19, телефон: 070014262, 029520031, електронна поща за кореспонденция: pco@ianatur.com; 

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор и е 
допуснат до следващият етап в процедурата. 

VI. Оферта за позиции 1 и 2 от "Инфо Трейнинг" ООД, с вх. № 53-390-1/03.04.2017 г. 
от 09:43 часа, с ЕИК: 202318594, с адрес за кореспонденция: град Русе 7000, ул. „Цар 
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Калоян" № 2А, телефон: 082/522525, 0897968131, факс: 082/521525, електронна поща за 
кореспонденция: evroproekti2014@gmail.com; 

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор и е 
допуснат до следващият етап в процедурата. 

VII. Оферта за позиции 1 и 2 от "ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД, с вх. № 5300-
20526-3/03.04.2017 г. от 09:45 часа, с ЕИК: 201557566, с адрес за кореспонденция: град 
София 1303, ул. „Средна гора" № 84-86, телефон: 024234859, факс: 024277713, електронна 
поща за кореспонденция: offlce@dmibg.com; 

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор и е 
допуснат до следващият етап в процедурата. 

VIII. Оферта за позиции 1 и 2 от "Д-Медия" ООД, с вх. № 5300-1015-4/03.04.2017 г. 
от 15:27 часа, с ЕИК: 104639352, с адрес за кореспонденция: град Велико Търново 5000, ул. 
„Христо Ботев" № 86, телефон: 062/604600, факс: 062/622236, електронна поща за 
кореспонденция: dmedia.bg@gmail.com; 

В протокол от дата 06.06.2017 г. комисията е изискала от участника следното: 
„ 1. Участникът е декларирал изрично в буква „Г" на част III, че: 1. Не е регистрирай в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, Не е свързано с лица регистрирани в такива 
юрисдикции и 2. Не е свързано лице с други участници в процедурата. От направената по този 
начин декларация не става ясно дали посоченият отговор „не" в ЕЕДОП се отнася единствено 
до изрично декларираните обстоятелства или до всички основания за отстраняване посочени в 
документацията и произтичащи от разпоредбите на ЗОП и останалото законодателство на 
Република България. 

Съгласно т. 2. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ в документацията за обществена 
поръчка: „2.1. Съгласно чл. 54, ал.1 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в 
процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, когато: 

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 
108а, чл. 159а — 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219-252, чл. 253-260. чл. 301-307, чл. 
321. 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс: 

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 
аналогично на тези по т. 2.1.1, в друга държава членка или трета страна. " 

Поради горепосоченото за участниците възниква задължението изрично да 
декларират, че не са осъждани за следните престъпления: чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 
- 252 и чл. 254а - 260 от НК. 

Липсата на присъда по горепосочените състави се декларира в Част III, буква ,,Г" на 
ЕЕДОП. 

2. В Раздел III. 1.3 от Обявлението за обществена поръчка и в т.6.2.1 от 
документацията Възложителят е поставил условието участникът да е изпълнил най-малко 
една церемония по „Първа копка" и „Официално откриване" с участието на медии и 
организиране на кетъринг. 

Комисията приема, че не е необходимо кетърингът и първата копка/официалното 
откриване да са извършени в рамките на една услуга за да бъде доказан опита на участника. С 
оглед на това, че участникът е декларирал и доказал с копие па удостоверение, че е изпълнил 
организацията на пресконференция, но следва да докаже изпълнението на „Първа копка" и 
„ Официално откриване". 
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Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който да декларира, че е изпълнил 
услуга, която отговаря напълно на изискванията на Възложителя, а именно церемонии по 
„Първа копка" и „Официално откриване" сучастието на медии." 

Участникът е декларирал изисканото по т. 1, но в представените нови ЕЕДОП не е 
налице информация относно извършени церемонии по „.Първа копка" и „.Официално 
откриване". 

Никъде не е декларирано, че участникът е извършил такива дейности. Това не е видно 
също и от представените копия на удостоверения за добро изпълнение. 

Липсата на декларация относно обема на критериите за подбор означава, че участникът 
не отговаря на поставените критерии и не следва да бъде допуснат до по-нататъшно участие. 

Комисията предлага участникът да бъде отстранен от участие по Обособена позиция 2 
на основание чл. 107, ал. 1 от ЗОП. 

IX. Оферта за позиция 2 от Издателска къща "Борба" АД, с вх. № 5300-3058-
2/03.04.2017 г. от 16:44 часа, с ЕИК: 200614908, с адрес за кореспонденция: град Велико 
Търново 5000, бул. „България" №2, ет. 3, телефон: 062/624014, факс: 062/620308, 
електронна поща за кореспонденция: borbavt@vali.bg; 

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор и е 
допуснат до следващият етап в процедурата. 

КОНСТАТАЦИИ И МОТИВИ НА КОМИСИЯТА ПО ТЕХНИЧЕСКИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

I. Относно оферта за позиция 2 на 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 ; 

Участникът е представил в техническото си предложение информация относно това как 
смята да изпълни задачата. От предложението личи, че участникът е наясно с целените 
резултати от извършването на дейностите по поръчката. Представеното отговаря напълно на 
техническата спецификация и от него личат добри практики за постигане на желаните 
резултати. Участникът е представил и задачите на екипа при извършване на съответната 
дейност. Посочено е и лице за контакт с необходимите данни. 

Комисията приема, че участникът е представил необходимата минимална информация и 
от представеното е видно, че същият е в състояние да изпълни дейностите съгласно 
изискванията на възложителя и с необходимото качество. 

С оглед на гореизложеното комисията реши да допусне участника до етапа на оценка на 
Ценовото предложение. 

II. Относно оферта за позиции 1 и 2 от "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; 

Участникът е представил в техническото си предложение информация относно това как 
смята да изпълни задачата. От предложението личи, че участникът е наясно с целените 
резултати от извършването на дейностите по поръчката. Представеното отговаря напълно на 
техническата спецификация и от него личат добри практики за постигане на желаните 
резултати. Посочено е и лице за контакт с необходимите данни. 
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Комисията приема, че участникът е представил необходимата минимална информация и 
от представеното е видно, че същият е в състояние да изпълни дейностите съгласно 
изискванията на възложителя и с необходимото качество. 

С оглед на гореизложеното комисията реши да допусне участника до етапа на оценка на 
Ценовото предложение. 

III. Относно оферта за позиция 2 от „МЕГА КОМЮНИКЕЙШЪН" ЕООД, с вх. № 
53-959-2/03.04.2017г. от 09:33 часа., с ЕИК: 115914198; адрес за кореспонденция: град 
Пловдив, 4023,бул. Освобождение, Хотел SPS, ет.З, офис 336, телефон: 032/993215; факс: 
032/993215; електронна поща за кореспонденция: office@megacommunication.net; 

Комисията констатира следните несъответствия в офертата на участника: 

При представяне на изпълнението на дейността Организиране и провеждане на 
церемония по започване на строителството - „Първа копка" участникът е написал, че ще бъде 
избрано „открито пространство - площадка за провеждане на т.н. церемония Първа копка 
- видима за повече хора и достатъчно близко до/или в сградата на Общината." 
Възложителят е посочил в обявлението и в документацията за обществена поръчка мястото на 
местоизпълнение, както следва: гр. Велико Търново, административната сграда на Община 
Велико Търново на пл. „Майка България" № 2, обектът на интервенция, офис на изпълнителя. В 
случая характера на дейността предполага началото на строителството да бъде поставено на 
самия обект, който се намира съответно на УПИ X и УПИ XII, кв. 531, намиращи се на ул. „ 
Драган Цончев", ж.к. „Бузлуджа". Тоест изпълнението следва да се извърши на „обектът на 
интервенция", както е посочено в обявлението. Местонахождението на строителната площадка 
не е в близост до сградата на общината, а не може да става въпрос , което прави направеното 
предложение невъзможно за изпълнение. В Техническото си предложение участникът показва 
непознаване на характера на дейността, която ще извършва. Първа копка е церемония, която 
предполага да бъде извършена на мястото, на което ще се осъществят бъдещите СМР и е 
невъзможно да бъде проведена в близост или в сградата на Общината. Този факт личи и от 
използваният в техническите спецификации израз „изнесена церемония", който показва, че тук 
става въпрос за местоизпълнение различно от обичайното, което се явява сградата на Общината. 
Предложеното от участника не отговаря на необходимостите на възложителя. По този начин 
техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката и представената оферта се явява неподходяща. 

Комисията предлага участника да бъде отстранен от процедурата на основание чл. 107, т. 
1, б. „а" отЗОП. 

IV. Относно оферта за позиция 2 от "Яна Тур" ЕООД, с вх. № 53-968-1/03.04.2017 г. 
от 09:36 часа, с ЕИК: 200927333, с адрес за кореспонденция: град София 1606, бул. 
„Македония" № 19, телефон: 070014262, 029520031, електронна поща за кореспонденция: 
pco@ianatur.com; 

Комисията констатира следните пропуски в офертата на участника; 

- При представянето на изпълнението на дейността Организиране и провеждане на 
церемония по започване на строителството „Първа копка" участникът не е заявил, че ще 
извърши фотозаснемане на събитието. Такова изискване е поставено в техническите 
спецификации. По този начин предложеното не съответства на изискванията на възложителя и 
не покрива минималното съдържание на Техническото предложение изискано в 
документацията. 
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- Участникът не е посочил и лице за контакт с останалата изискана в документацията 
информация, като полето за това в образеца на Техническо приложение е оставен непопълнен. 
По този начин представената оферта не отговаря на предварително поставените условия от 
възложителя. 

При наличието на тези пропуски предложената оферта се явява неподходяща, тъй като не 
отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката. В 
допълнение към това при изготвянето на офертата си участникът не се е съобразил с 
изискванията на възложителя и поради тази причина следва да се приложи нормата на чл. 107, т. 
2, б. „а" от ЗОП. 

С оглед на гореизложеното комисията предлага участника за отстраняване от 
процедурата. 

V. Относно оферта за позиции 1 и 2 от "Инфо Трейнинг" ООД, с вх. № 53-390-
1/03.04.2017 г. от 09:43 часа, с ЕИК: 202318594, с адрес за кореспонденция: град Русе 7000, 
ул. „Цар Калоян" № 2А, телефон: 082/522525, 0897968131, факс: 082/521525, електронна 
поща за кореспонденция: evroproekti2014@gmail.com; 

Участникът е представил в техническото си предложение информация относно това как 
смята да изпълни задачата. От предложението личи, че участникът е наясно с целените 
резултати от извършването на дейностите по поръчката. Представеното отговаря напълно на 
техническата спецификация и от него личат добри практики за постигане на желаните 
резултати. Участникът подробно е описал процеса на извършване на дейностите по поръчката, 
като е представена и структурата на екипа и отделните задачи при извършването на съответната 
дейност. Посочено е и лице за контакт с необходимите данни. 

Комисията приема, че участникът е представил необходимата минимална информация и 
от представеното е видно, че същият е в състояние да изпълни дейностите съгласно 
изискванията на възложителя и с необходимото качество. 

С оглед на гореизложеното комисията реши да допусне участника до етапа на оценка на 
Ценовото предложение. 

VI. Относно оферта за позиции 1 и 2 от "ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД, с вх. 
№ 5300-20526-3/03.04.2017 г. от 09:45 часа, с ЕИК: 201557566, с адрес за кореспонденция: 
град София 1303, ул. „Средна гора" № 84-86, телефон: 024234859, факс: 024277713, 
електронна поща за кореспонденция: office@dmibg.com; 

Участникът е представил в техническото си предложение информация относно това как 
смята да изпълни задачата. От предложението личи, че участникът е наясно с целените 
резултати от извършването на дейностите по поръчката. Представеното отговаря напълно на 
техническата спецификация и от него личат добри практики за постигане на желаните 
резултати. Участникът е посочил конкретни методи за постигане на задачите попадащи в 
предмета на поръчката. Участникът е разделил изпълнението на фази. а също така е внедрил и 
система за контрол на качеството. Посочено е и лице за контакт с необходимите данни. 

Комисията приема, че участникът е представил необходимата минимална информация и 
от представеното е видно, че същият е в състояние да изпълни дейностите съгласно 
изискванията на възложителя и с необходимото качество. 

С оглед на гореизложеното комисията реши да допусне участника до етапа на оценка на 
Ценовото предложение. 

VII. Относно оферта за позиция 1 от "Д-Медия" ООД, с вх. № 5300-1015-4/03.04.2017 
г. от 15:27 часа, с ЕИК: 104639352, с адрес за кореспонденция: град Велико Търново 5000, 
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ул. „Христо Ботев" № 86, телефон: 062/604600, факс: 062/622236, електронна поща за 
кореспонденция: dmedia.bg@gmail.com; 

Участникът е представил в техническото си предложение информация относно това как 
смята да изпълни задачата. От предложението личи, че участникът е наясно с целените 
резултати от извършването на дейностите по поръчката. Представеното отговаря напълно на 
техническата спецификация и от него личат добри практики за постигане на желаните 
резултати. Участникът е описал необходимите предпоставки за добро изпълнение, както и 
принципите, от които смята да се ръководи при изпълнение на поръчката. Представена е и 
информация относно последователността на изпълнение, което участникът ще въведе при 
изпълнение на поръчката. Обхванат е целия процес на изпълнение ведно с действията по 
фактическото изпълнение и задачите на членовете на екипа. Посочено е и лице за контакт с 
необходимите данни. 

Комисията приема, че участникът е представил необходимата минимална информация и 
от представеното е видно, че същият е в състояние да изпълни дейностите съгласно 
изискванията на възложителя и с необходимото качество. 

С оглед на гореизложеното комисията реши да допусне участника до етапа на оценка на 
Ценовото предложение. 

VIII. Относно оферта за позиция 2 от Издателска къща "Борба" АД, с вх. № 5300-
3058-2/03.04.2017 г. от 16:44 часа, с ЕИК: 200614908, с адрес за кореспонденция: град 
Велико Търново 5000, бул. „България" №2, ет. 3, телефон: 062/624014, факс: 062/620308, 
електронна поща за кореспонденция: borbavt@vali.bg; 

Участникът е представил в техническото си предложение информация относно това как 
смята да изпълни задачата. От предложението личи, че участникът е наясно с целените 
резултати от извършването на дейностите по поръчката. Представеното отговаря напълно на 
техническата спецификация и от него личат добри практики за постигане на желаните 
резултати. Посочено е и лице за контакт с необходимите данни. 

Комисията работи от 10:00 часа до 12:30 часа. 

На дата 28.07.2017 г. в 13:30 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. на Кмета на Община Велико Търново, продължи с разглеждането на 
офертите. 

ДОПУСНАТИ УЧАСТНИЦИ ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ЦЕНОВИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

За Обособена позиция 1: 

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

За Обособена позиция 2: 

1. Издателска къща „АБ" ЕООД; 
2. "Ламбаджиев стандарт" ООД; 
3. "Инфо Трейнинг" ООД; 
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4. "ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД; 
5. Издателска къща "Борба" АД 

КОНСТАТАЦИИ, МОТИВИ И ОЦЕНКА НА КОМИСИЯТА ПО ЦЕНОВИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

След като разгледа Ценовите предложения на участниците комисията и установи, че 
отговарят на предварително обявените условия, комисията извърши проверка за наличие на 
обстоятелства по чл. 72, ал. 1 от ЗОП. При проверката се установи следното: 

По Обособена позиция 1 има участник, чието предложение е с повече от 20 % по-
благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници. 

Участникът „Ламбаджиев стандарт" ООД е предложил 3335 лв. без ДДС, а осреднената 
стойност на останалите участници е както следва: 3575 + 4140 + 5000 = 12715/3 = 4238,33 - 20% 
= 3390 лв. 

Комисията работи от 13:30 до 14:30, като на участника „Ламбаджиев стандарт" ООД бе 
изпратено писмо с искане за обосновка. 

На дата 14.08.2017 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. 

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 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. 

ОЦЕНКИ И КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТИЦИТЕ 

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. 
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"Д-Медия" ООД - (3335/5000) х 100 = 66.70 т. 

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; 

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 работи от 14.08.17 г. от 14:00 до 15:30 часа 

Настоящия доклад на комисията се предава на Възложителя за утвърждаване на 
основание чл. 106. ал.1 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал.З от ППЗОП. Към доклада се прилагат: 
- Протоколи от работата на комисията /Протокол № 1, Протокол № 2, Протокол № 3 и Протокол 
№ 4/, всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, заедно с цялата 
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документация по 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/. 

Настоящия доклад се състави и подписа от комисия, 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 . , както следва: 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жоро Ковачев - Главен експерт в директтия-ВЖ-

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". 

Получих на дата 

доклада на комисията: ^ 

За Кмет: Георги Василев Камарашев - * V 
Заместник Кмет „Строителство и устройство на терит' 
в Община Велико Търново, съгласно Заповед 4 , 
за заместване РД 22-1335/02.08.2017 г. 

v / ® • 
ъщшгХ^у 

УТВЪРЖДАВАМ на дата 

доклада на комисията: 

За Кмет: Георги Василев Камарашев -
Заместник Кмет „Строителство и устройство на т е ^ ^ р и я т Ж ^ / ^ 
в Община Велико Търново, съгласно Заповед * 
за заместване РД 22-1335/02.08.2017 г. V..;: ч г о ^ . - ' ' 
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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни.
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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.


