
ПРОТОКОЛ № 1 

Днес на дата 20.04.2017 г. в 14:00 часа в сградата на Община Велико Търново в 
стая 302, 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 22-607/19.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна 
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 „Привлекателна и съхранена автентична градска среда 
на град Велико Търново" 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", 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", публикувана на профила на купувача на Община 
Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bR/profll-na-kupuvacha/468., с уникален 
номер на процедурата 00073-2017-0017 в регистъра на АОП и публикувано обявление 
на дата 13.03.2017 г. с ID 775781 в Регистъра на обществените поръчки на АОП 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев - Директор на Дирекция „Строителство и 
устройство на територията" в Община Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. Мариела Цонева - Директор Дирекция „Проекти и програми"; 
2. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт Дирекция „Обществени поръчки"; 
3. Ана Тодорова - Главен експерт Дирекция „Бюджет и финанси"; 
4. инж. Иван Иванов - Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура". 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 
ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП, неразделна част от настоящият протокол. 

Председателят на комисията изчете Заповед РД 22-607/19.04.2017 г., представи 
комисията и оповести нейните задачи: 

„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. Комисията да проведе заседание на дата 20.04.2017 
г. от 14:00 часа в заседателна зала в сградата на Община Велико Търново. Всички 
действия на комисията да бъдат протоколирани, като резултатите от работата да бъдат 
отразени в доклад. Докладът на основание чл. 106, ал.1 от ЗОП, да бъде представен на 
Възложителя за утвърждаване, като към него да бъдат приложени протоколите от 
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работата на комисията и всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, 
заедно с цялата документация по процедура с предмет: „Изпълнение на мерки за 
информация и комуникация по проект „Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на град Велико Търново" 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", 
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 00073-2017-0017 в 
регистъра на АОП. 

На заседанието на комисията присъства представител на участника „Ваколор" 
ЕООД - г-н Васил Стоев в качеството му на управител. Представителят на участника 
„Ваколор" ЕООД, удостовери присъствието си чрез подписване на протокол за 
присъствие на заседанието на комисията, неразделна част от настоящия протокол. 

Комисията започна да отваря офертите по реда на тяхното постъпване. При отваряне на 
офертите стриктно се приложи чл. 54, ал.З, ал.4, ал.5 от ППЗОП. 

Присъстващият представител на „Ваколор" ЕООД отказа след покана от страна 
на комисията да се подпише върху пликовете „Предлагани ценови параметри" на 
конкурентните участници, както и върху всяка страница от техническите предложения 
на конкурентните оферти. Гласния отказ беше изразен от г-н Васил Стоев и писмено в 
„протокол за присъствие на заседанието на комисията", за верността на който се 
подписа. 

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 се подписаха върху запечатаните пликове с надпис 
„Предлагани ценови параметри" на всяка от постъпилите оферти, както и на всяка 
страница от техническите предложения. Присъстващият представител на „Ваколор" 
ЕООД отказа да положи подпис върху запечатаните пликове с надпис „Предлагани 
ценови параметри", както и на всяка страница от техническите предложения на 
конкурентните оферти. 

Комисията в съответствие с чл. 54, ал.З от ППЗОП оповести съдържането на 
офертите, както следва: 

1. Оферта с вх. № 53-98-3/31.03.2017г. от 09:44 часа на „Триера комюникейшънс" 
ЕООД, ЕИК: 175455251, адрес за кореспонденция: град София, ПК 1415, бул. 
„Черни връх" № 189 Г, вх. Б, ет. 4, ап. 15; телефон: 02/9587069, 0897 400056; факс: 
02/9587069; електронна поща за кореспонденция: ndraganova(a)gmail.com . Лице за 
контакти: Нели Апостолова, подадена за обособена позиция № 1 и обособена позиция 
№ 2 . 
Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри" Обособена позиция № 1, 
запечатан и непрозрачен, плик „Предлагани ценови параметри" Обособена позиция № 
2, запечатан и непрозрачен, и папка с документи и информация. 

Папката с документи и информация има следното съдържание: 
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- Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП - Образец № 1, 
подписан и подпечатан от Нели Апостолова - Управител на „Триера комюникейшънс" 
ЕООД, стр. 1-2; 
- Заглавна страница с наименование „ЕЕДОП Обособена позиция № 1"; 
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) за Обособена позиция № 1 - образец № 2, подписан и подпечатан от Нели 
Апостолова - Управител на „Триера комюникейшънс" ЕООД, стр.З - стр. 24; 
- Удостоверение, издадено от Агенция „Пътна инфраструктура" на фирма „Триера 
комюникейшънс" ЕООД, заверено копие, стр. 25 - 26; 
- Удостоверение за добро изпълнение, издадено от Община Елена на Консорциум 
„Инициативи" ДЗЗД с членове „Юнайт Консултинг" ЕООД и „Триера 
комюникейшънс" ЕООД, заверено копие, стр. 27 - 30; 
- Удостоверение, издадено от Консорциум „Инициативи" ДЗЗД в полза на „Триера 
комюникейшънс" ЕООД, заверено копие, стр. 31 - 34; 
- Заглавна страница с наименование „ЕЕДОП Експерт Деница Спасова Обособена 
позиция № 1", стр. 35; 
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) за Обособена позиция № 1 - образец № 2, подписан от Деница Спасова, 
стр.36 - стр. 56; 
- Заглавна страница с наименование „ЕЕДОП Обособена позиция № 2", стр. 57; 
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) за Обособена позиция № 2 - образец № 2, подписан и подпечатан от Нели 
Апостолова - Управител на „Триера комюникейшънс" ЕООД, стр.58 - стр. 79; 
- Препоръка, издадена в полза на „Триера комюникейшънс" ЕООД от „Контракс" ЕАД, 
заверено копие, стр. 80; 
- Референция за добро изпълнение, издадена на „Триера комюникейшънс" ЕООД от 
заместник-директор на Национален институт на правосъдието, заверено копие, стр. 81; 
- Удостоверение, издадено от Агенция „Пътна инфраструктура" на фирма „Триера 
комюникейшънс" ЕООД, заверено копие, стр. 82 - 83; 
- Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП за обособена позиция № 1, стр. 
84-92, подписано и подпечатано от Нели Апостолова; 
- Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП за обособена позиция № 2, стр. 
93-103, подписано и подпечатано от Нели Апостолова; 

II. Оферта с вх. № 5300-1037-1/11.04.2017 г. от 09:49 ч. от "Ламбаджиев стандарт" 
ООД, с ЕИК: BG130862812, с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1233, бул. 
„Генерал Столетов", № 49, телефон: 02/44 84 100; 02/832 11 83; факс: 02/931 02 74; 
електронна поща: lambadjiev.standart(fl)gmail.com; лице за контакт: Ирена 
Ламбаджиева, за участие за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 

Опаковката съдържа папка с документи и информация за Обособена позиция № 
1 и плик „Предлагани ценови параметри" за Обособена позиция № 1, запечатан и 
непрозрачен, и папка с документи и информация за Обособена позиция № 2 и плик 
„Предлагани ценови параметри" за Обособена позиция № 2, запечатан и непрозрачен. 

Папка с документи и информация за Обособена позиция № 1 има следното 
съдържание: 
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- Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП от „Ламбаджиев 
стандарт" ООД за Обособена позиция № 1 - Образец № 1, подписан и подпечатан от 
Бойко Ламбаджиев - Управител, стр. 1-4; 
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) за Обособена позиция № 1 - Образец № 2, подписан и подпечатан от Бойко 
Ламбаджиев - Управител и Ирена Ламбаджиева - Заместник - управител, стр.5 - стр.33; 
- Удостоверение, издадено на „Ламбаджиев стандарт" ООД от Община Благоевград, 
заверено копие, стр. 34; 
- Удостоверение за добро изпълнение, издадено от Община Троян на „Ламбаджиев 
стандарт" ООД, заверено копие, стр. 35; 
- Референция, издадена на „Ламбаджиев стандарт" ООД от Национален институт на 
правосъдието, заверено копие, стр. 36; 
- Професионална автобиография на Ирена Ламбаджиева, подписана, стр. 37 - 38; 
- Диплома за висше образование на Ирена Ламбаджиева по специалността 
Промишлени форми, заверено копие, стр. 39; 
- Декларация от Управителя на „Ламбаджиев стандарт" ООД, заверено копие, стр. 40 -
43; 
- Препоръка, издадена на „Ламбаджиев стандарт" ООД от Държавна агенция по 
туризъм, заверено копие, стр. 44; 
- Препоръка, издадена на „Ламбаджиев стандарт" ООД от Директор на дирекция 
„Връзки с обществеността и издателска дейност" при Сметна Палата, заверено копие, 
стр. 45; 
- Референция, издадена на „Ламбаджиев стандарт" ООД от Управителя на „Изомакс" 
ЕООД, заверено копие, стр. 46; 
- Техническа оферта за обособена позиция № 1- заглавна страница- стр. 47; 
- Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП за обособена позиция № 1, стр. 
48- стр. 55. 

Папка с документи и информация за Обособена позиция № 2 има следното 
съдържание: 

- Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП от „Ламбаджиев 
стандарт" ООД за Обособена позиция № 2 - Образец № 1, подписан и подпечатан от 
Бойко Ламбаджиев - Управител, стр. 1-4; 
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) за Обособена позиция № 2 - Образец № 2, подписан и подпечатан от Бойко 
Ламбаджиев - Управител и Ирена Ламбаджиева - Заместник - управител, стр.5 - стр.32; 
- Удостоверение, издадено на „Ламбаджиев стандарт" ООД от Община Благоевград, 
заверено копие, стр. 33; 
- Референция, издадена на „Ламбаджиев стандарт" ООД от Национален институт на 
правосъдието, заверено копие, стр. 34; 
- Удостоверение за добро изпълнение, издадено от Община Троян на „Ламбаджиев 
стандарт" ООД, заверено копие, стр. 35; 
- Автобиография на Добринка Иванова, подписана, стр. 36 - 37; 
- Диплома за висше образование на Добринка Иванова по специалността 
Журналистика, заверено копие, стр. 38; 
- Трудов договор, сключен между „Ламбаджиев стандарт" ООД и Добринка Иванова, 
заверено копие, стр. 39 - 40; 
- Декларация за организационен опит в участие и провеждане на рекламни кампании, 
конференции, пресконференции и прояви на Добринка Иванова, експерт в 
„Ламбаджиев стандарт" ООД, подписана, стр. 41 - 45; 
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- Техническа оферта за обособена позиция № 2- заглавна страница- стр. 46; 
- Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП за обособена позиция № 2-
стр. 47-57 стр. 

III. Оферта с вх. № 53-961-1/12.04.2017г. от 10:37 часа на Издателска къща „АБ" 
ЕООД, с ЕИК: 833034039, с адрес за кореспонденция: град Стара Загора, ПК 6000, 
ул. „Отец Паисий" № 58, вх. 0, ет. 3; телефон: 042 259 151; 0896 776 865; факс: 042 
621 101; електронна поща за кореспонденция: ik-ab@outlook.com; лице за 
контакти: Анелия Минкова, за участие за обособена позиция № 2. 

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри", запечатан и непрозрачен, 
папка с документи и информация и електронен носител. 

Папката с документи и информация има следното съдържание: 

- Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП - Образец № 1 -
Издателска къща „АБ" ЕООД, подписан и подпечатан от Анелия Минкова -
Управител, стр. 1-4; 
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) - Образец № 2, подписан и подпечатан от Анелия Минкова - Управител, стр. 
5 - 3 7 ; 
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) - Образец № 2, подписан от Любомир Минков, стр. 38 - 66; 
- Удостоверение за добро изпълнение, издадено от Администрация на Министерски 
съвет на Република България на Издателска къща „АБ" ЕООД, заверено копие, стр. 67 -
68; 
- Удостоверение за добро изпълнение, издадено от Столична община на Издателска 
къща „АБ" ЕООД, заверено копие, стр. 69 - 70; 
- Удостоверение за добро изпълнение, издадено на Издателска къща „АБ" ЕООД от 
Община Русе, заверено копие, стр. 71 - 72; 
- Удостоверение за добро изпълнение, издадено на Издателска къща „АБ" ЕООД от 
Община Павликени, заверено копие, стр. 73; 
- Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП за обособена позиция № 2-
стр.74-80. 

IV. Оферта с вх. № 53-968-2/13.04.2017 г. от 09:33 часа на „Яна тур" ЕООД, с ЕИК: 
BG 200927333, с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1606, бул. „Македония" 
№ 19; телефон: 0700 1 42 62, 02 952 00 31; факс: 02 951 67 06; електронна поща за 
кореспонденция: рсо(а)дапатоиг.сот ; лице за контакти: Илияна Щерева - Иванова, 
за участие за обособена позиция № 2. 

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри", запечатан и непрозрачен, 
и папка с документи и информация. 
Папката с документи и информация има следното съдържание: 
- Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП - „Яна тур" 
ЕООД, подписан и подпечатан от Илияна Щерева - Иванова - Управител, стр. 1; 
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) - Образец № 2, подписан и подпечатан от Иван Иванов и Илияна Щерева -
Иванова, стр.2- стр.25; 
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- Препоръка, издадена на „Яна тур" ЕООД от Община Поморие, заверено копие, стр. 26 
- 27; 
- Референция, издадена от Община Добрич на „Яна тур" ЕООД, заверено копие, стр. 28; 
- Референция, издадена от Община Несебър на „Яна тур" ЕООД, заверено копие, стр. 
2 9 - 3 0 ; 
- Удостоверение, издадено от Национален институт на правосъдието на „Яна тур" 
ЕООД, заверено копие, стр. 31; 
- Удостоверение, издадено от Министерство на здравеопазването на фирма „Яна тур" 
ЕООД, заверено копие, стр. 32; 
- Удостоверение/ Референция за добро изпълнение, издадено от Община Ботевград на 
„Яна тур" ЕООД, заверено копие, стр. 33 - 34; 
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП), подписан и подпечатан от Мария Карагьозова, стр.35- стр.57; 
- Декларация за съгласие за участие като експерт, подписана от Мария Карагьозова, 
стр. 58; 
- Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП за обособена позиция № 2, стр. 
59- стр. 62; 
-Декларация за приемане клаузите на проекта на договор, подписана и подпечатана от 
Илияна Щерева; 
- Декларация от участника за срок на валидност на офертата, подписана и подпечатана 
от Илияна Щерева; 
- Декларация от участника за спазени условия на труд, подписана и подпечатана от 
Илияна Щерева. 

V. Оферта с вх. № 53-1010-1/18.04.2017г. от 10:08 часа на „Евроланс" ЕООД, с 
ЕИК: 202208361, с адрес за кореспонденция: град Карлово, ПК 4300, ул. „Васил 
Караиванов" № 50; телефон: 0887755954;; електронна поща за кореспонденция: 
eurolance.office@gmail.com ; лице за контакти: Веселина Гирова - Стайкова, за 
участие за обособена позиция № 1. 

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри", запечатан и непрозрачен и 
папка с документи и информация. 
Папката с документи и информация има следното съдържание: 

- Опис на представените документи, съгласно чл.47, ал. 3 от ППЗОП - „Евроланс" 
ЕООД - Образец № 1, подписан и подпечатан от Веселина Гирова - Стайкова -
Управител, стр. 1 - 4; 
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) - Образец № 2, подписан и подпечатан от Веселина Гирова - Стайкова, стр. 5-
стр.27; 
- Електронен носител; 
- Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП за обособена позиция № 1. 

VI. Оферта с вх. № 53-1011-1/18.04.2017г. от 10:10 часа на „Насс Фактор" ЕООД, с 
ЕИК: 202935204, с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1113, район 
„Слатина", ж.к. Гео Милев, Галилео Галилей № 20, вх. А, ет. 1, ап. 2; телефон: 
0898472714;; електронна поща за кореспонденция: nassfactor@ginail.com ; лице за 
контакти: Лора Димитрова, за участие за обособена позиция № 2. 

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри", запечатан и непрозрачен и 
папка с документи и информация. 
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Папката с документи и информация има следното съдържание: 
- Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП - „Насс фактор" 
ЕООД - Образец № 1, подписан и подпечатан от Даниела Димитрова - Управител, стр. 
1 - 2 ; 
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) - Образец № 2, подписан и подпечатан от Даниела Димитрова - Управител, 
стр. 3 - 30; 
- Удостоверение, издадено от Клуб ЮНЕСКО „Леонардо да Винчи" на фирма „Насс 
Фактор" ЕООД, заверено копие, стр. 31; 
- Удостоверение, издадено от Директора на Националния център за обществено здраве 
и анализи на „Насс Фактор" ЕООД, заверено копие, стр. 32 - 35; 
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, подписана и 
подпечатана от Даниела Димитрова, стр. 36; 
- Декларация за срок на валидност на офертата, подписана и подпечатана от Даниела 
Димитрова, стр. 37; 
- Декларация относно спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване 
на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, подписана и подпечатана 
от Даниела Димитрова, стр. 38; 
- Извадка от Търговски регистър, заверено копие, стр. 39; 
- Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП за обособена позиция № 2. 

VII. Оферта с вх. № 70-179-1/18.04.2017г. от 10:13 часа на Фондация „Общество на 
познанието", с ЕИК: 131180266, с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1404, 
ул. „Тулча" № 46, ет. 4; телефон: 0887 137 033; електронна поща за 
кореспонденция: officeksf@gmail.com ; лице за контакти: Албена Монова, за 
участие за обособена позиция № 2 

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри", запечатан и непрозрачен, 
и папка с документи и информация. 
Папката с документи и информация има следното съдържание: 
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) - Образец № 2, подписан от Албена Монова, Гергана Георгиева и Николай 
Гаджев и подпечатан, стр. 1 - 26; 
- Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП - Фондация 
„Общество на познанието" - Образец № 1, подписан и подпечатан от Албена Монова, 
стр. 2 7 - 3 0 ; 
- Удостоверение, издадено от Община Добрич на Консорциум „Инфопубличност -
Добрич" ДЗЗД с водещ партньор Фондация „Общество на познанието" и партньор 
„Триера комюникейшънс" ЕООД, заверено копие, стр. 31; 
- Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП за обособена позиция № 2. 

VIII. Оферта с вх. № 5300-21638-3/18.04.2017г. от 11:19 часа на „Инфо Трейнинг" 
ООД, с ЕИК: 202318594, с адрес за кореспонденция: град Русе, ПК 7000, ул. „Цар 
Калоян" № 2А; телефон: 082/522 525, 0897 968 131, 0897 843 002; факс: 082/521 525; 
електронна поща за кореспонденция: evroproekti2014@gmail.com; лице за 
контакти: Десислава Бенкова, за участие за обособена позиция № 1 и обособена 
позиция № 2. 
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Опаковката съдържа папка с документи и информация за Обособена позиция № 
1 и плик „Предлагани ценови параметри" за Обособена позиция № 1, запечатан и 
непрозрачен, и папка с документи и информация за Обособена позиция № 2 и плик 
„Предлагани ценови параметри" за Обособена позиция № 2, запечатан и непрозрачен. 

Папка с документи и информация за Обособена позиция № 1 има следното 
съдържание: 
- Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП - „Инфо 
Трейнинг" ООД за Обособена позиция № 1 - Образец № 1, подписан и подпечатан от 
Десислава Венкова - Управител, стр. 1-4; 
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) за Обособена позиция № 1 - Образец № 2, подписан и подпечатан от 
Десислава Венкова - Управител и Георги Алексиев - Управител, стр.5 - стр.37; 
- Сертификат, издаден от ТЮФ РЕЙНЛАНД - БЪЛГАРИЯ ЕООД на „Инфо Трейнинг" 
ООД, с валидност до 08.06.2018 г. стр. 38; 
- Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП за обособена позиция № 1, стр. 
39 - стр.67. 

Папка с документи и информация за Обособена позиция № 2 има следното 
съдържание: 
- Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП - „Инфо 
Трейнинг" ООД за Обособена позиция № 2, подписан и подпечатан от Десислава 
Венкова - Управител, стр. 1-4; 
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) за Обособена позиция № 2 - Образец № 2, подписан и подпечатан от 
Десислава Венкова - Управител и Георги Алексиев - Управител, стр.5 - стр.45; 
- Сертификат, издаден от ТЮФ РЕЙНЛАНД - БЪЛГАРИЯ ЕООД на „Инфо Трейнинг" 
ООД, с валидност до 08.06.2018 г. стр. 46. 
- Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП за обособена позиция № 2, стр. 
47 - стр. 95. 

IX. Оферта с вх. № 5300-20526-4/18.04.2017г. от 11:20 часа на „Ди Ем Ай 
Дивелопмънт" ЕООД, с ЕИК: 201557566, с адрес за кореспонденция: град София, 
ПК 1303, ул. „Средна гора" № 84-86; телефон: 024234859; факс: 024277713; 
електронна поща за кореспонденция: office@dmibg.com ; лице за контакти: Иван 
Димитров, за участие за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2. 

Опаковката съдържа документи и информация за Обособена позиция № 1 и плик 
„Предлагани ценови параметри" за Обособена позиция № 1, запечатан и непрозрачен, 
и документи и информация за Обособена позиция № 2 и плик „Предлагани ценови 
параметри" за Обособена позиция № 2, запечатан и непрозрачен. 

Документи и информация за Обособена позиция № 1 както следва: 
- Електронен носител на информация; 
- Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП - „Ди Ем Ай 
Дивелопмънт" ЕООД за Обособена позиция № 1 - Образец № 1, подписан и 
подпечатан от Иван Димитров - Управител, стр. 1-2; 
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) за Обособена позиция № 1 - Образец № 2, подписан и подпечатан от Иван 
Димитров - Управител, стр.З - стр.24; 
- Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП за обособена позиция № 1. 

Документи и информация за Обособена позиция № 2 както следва: 
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- Електронен носител на информация; 
- Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП - „Ди Ем Ай 
Дивелопмънт" ЕООД за Обособена позиция № 1 - Образец № 1, подписан и 
подпечатан от Иван Димитров - Управител, стр. 1-2; 
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) за Обособена позиция № 1 - Образец № 2, подписан и подпечатан от Иван 
Димитров - Управител, стр.З - стр.27. 
- Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП за обособена позиция № 2. 

X. Оферта с вх. № 5300-9340-1/18.04.2017г. от 15:45 часа на „Ваколор" ЕООД, с 
ЕИК: 115782259, с адрес за кореспонденция: град Пловдив, ПК 4000, бул. 
„Източен" № 80, Бизнес център „Микрон", офис 202; телефон: 0888/249 898;; 
електронна поща за кореспонденция: officefajvacolor.com ; лице за контакти: Васил 
Стоев, за участие за обособена позиция № 1. 

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри", запечатан и непрозрачен, 
и документи и информация. 
Документи и информация както следва: 
- Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП - „Ваколор" 
ЕООД - Образец № 1, подписан и подпечатан от Васил Стоев - Управител, стр. 1-2; 
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) - Образец № 2. подписан и подпечатан от Васил Стоев - Управител, стр.1 -
стр. 19; 
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) - Образец № 2, подписан от Румен Кривицки и Ана Кривицка - Запрянова и 
подпечатан, стр.1 - стр. 19. 
- Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП за обособена позиция № 1; 
- Приложение № 1. 

XI. Оферта с вх. № 53-1015-1/18.04.2017г. от 15:47 часа на „Международна 
търговска и бартерна къща" ЕООД, с ЕИК: 131183351, с адрес за кореспонденция: 
град София, ПК 1000, ул. „Г.С.Раковски" № 82, ет. 2, ап. 8; телефон: 02/9559129; 
факс: 02/9559129; електронна поща за кореспонденция: 
miroslav nikolov@yahoo.com; лице за контакти: Мирослав Николов, за участие за 
обособена позиция №2. 

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри", запечатан и непрозрачен, 
и документи и информация. 
Документи и информация както следва: 
- Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП - „Международна 
търговска и бартерна къща" ЕООД - Образец № 1, подписан и подпечатан от 
Мирослав Николов - Управител, стр. 1-2; 
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) - Образец № 2, подписан и подпечатан от Мирослав Николов - Управител, 
стр. 1 - стр.20; 
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) - Образец № 2, подписан от Цветелина Пенева, стр.1 - стр.20; 
- Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП за обособена позиция № 2; 
- Приложение № 1; 
- Приложение № 2; 
- Приложение № 3. 
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XII. Оферта с вх. № 5300-1015-5/18.04.2017г. от 16:00 часа на „Д-Медия" ООД, с 
ЕИК: 104639352, с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, ул. 
„Христо Ботев" № 86; телефон: 062/604 600; факс: 062/622 236; електронна поща за 
кореспонденция: dmedia.bg@gmail.com ; лице за контакти: Станислав Стоянов, за 
участие за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2. 

Опаковката съдържа папка с документи и информация за Обособена позиция № 
1 и плик „Предлагани ценови параметри" за Обособена позиция № 1, запечатан и 
непрозрачен, и папка с документи и информация за Обособена позиция № 2 и плик 
„Предлагани ценови параметри" за Обособена позиция № 2, запечатан и непрозрачен. 

Папка с документи и информация за Обособена позиция № 1 има следното 
съдържание: 
- Електронен носител на информация с надпис „Техническо предложение Обособена 
позиция 1"; 
- Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП - „Д-медия" ООД 
за Обособена позиция № 1 - Образец № 1, подписан и подпечатан от Станислав 
Стоянов - Управител, стр. 1-4; 
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) за Обособена позиция № 1 - Образец № 2, подписан и подпечатан от 
Станислав Стоянов - Управител и подписан от Ивайло Стоянов - съдружник, стр.1 -
стр. 24; 
- Удостоверение от Агенцията по вписванията, издадено на „Д-медия" ООД, заверено 
копие, стр. 25 - 26; 
- Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП за обособена позиция № 1, 
стр.27-32; 
- Удостоверение, издадено от Община Лясковец на „Д-медия" ООД, заверено копие, 
стр. 33 - 34; 
- Удостоверение за дейността на „Д-медия" ООД, издадено от Община Аврен, заверено 
копие, стр. 35; 
- Удостоверение, издадено от Агенция за устойчиво енергийно развитие на „Д-медия" 
ООД, заверено копие, стр. 36 - 37. 

Папка с документи и информация за Обособена позиция № 2 има следното 
съдържание: 
- Електронен носител на информация с надпис „Техническо предложение Обособена 
позиция 2"; 
- Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП - „Д-медия" ООД 
за Обособена позиция № 2 - Образец № 1, подписан и подпечатан от Станислав 
Стоянов - Управител, стр. 1-4; 
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) за Обособена позиция № 2 - Образец № 2, подписан и подпечатан от 
Станислав Стоянов - Управител и подписан от Ивайло Стоянов - съдружник, стр.1 -
стр.24; 
- Удостоверение от Агенцията по вписванията, издадено на „Д-медия" ООД, заверено 
копие, стр. 25 - 26; 
Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП за обособена позиция № 2, 
стр.27-35; 
- Удостоверение, издадено от Община Лясковец на „Д-медия" ООД, заверено копие, 
стр. 36 - 37; 
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- Удостоверение за дейността на „Д-медия" ООД, издадено от Община Аврен, заверено 
копие, стр. 38; 
- Удостоверение за дейността на „Д-медия" ООД, издадено от Община Аврен, заверено 
копие, стр. 39; 
- Удостоверение, издадено от Агенция за устойчиво енергийно развитие на „Д-медия" 
ООД, заверено копие, стр. 4 0 - 4 1 . 

XIII. Оферта е вх. № 5300-3058-3/18.04.2017г. от 16:34 часа на Издателска къща 
„Борба" АД, с ЕИК: 200614908, с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, 
ПК 5000, ул. „България" № 2, ет. 3; телефон: 062/62 40 14; факс: 062/62 03 08; 
електронна поща за кореспонденция: borbavt@vali.bg ; лице за контакти: Силвия 
Георгиева, за участие за обособена позиция № 2 

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри", запечатан и непрозрачен, 
и папка с документи и информация. 
Папката с документи и информация има следното съдържание: 
- Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП - Образец № 1 -
Издателска къща „Борба" АД, подписан и подпечатан от Николай Томов -
Изпълнителен директор, стр. 1-4; 
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) - Образец № 2, подписан и подпечатан от Николай Томов - Изпълнителен 
директор, стр. 1 - 2 2 ; 
- Пълномощно, издадено от Александър Георгиев в полза на Николай Томов, стр. 23; 
- Длъжностна характеристика на длъжността Репортер, Журналист във вестник, 
подписана и подпечатана от Николай Томов, стр. 24; 
- Референция, издадена от „Пъмп Систем" ЕООД, подписана и подпечатана, стр. 25; 
- Референция, издадена от „Пладес" ЕООД, подписана, стр. 26; 
- Фактури, 5 броя, заверени копия, стр. 2 7 - 3 1 ; 
- Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП, стр. 32-36. 

Председателя на комисията на основание чл. 51, ал.4, т.1 от ППЗОП определя следния 
прогнозен график за работа на комисията: 

1. Най- късно до 14.09.2017г., всеки от членовете на комисията трябва лично да 
разгледа документите и информацията в офертите за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Място на 
съхранение на документите, свързани с обществената поръчка до приключване 
работата на комисията- стая архив на отдел ОП, където офертите са на разположение 
на членовете на комисията за преглед и анализ. 

2. Най- късно на дата 15.09.2017 г. комисията трябва да проведе заседание за да 
обсъди и изготви Протокол № 2 за съответствието на участниците с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, като установи 
липсата или наличието на документи и информация, изискани от възложителя, 
съгласно предварително обявените условия относно личното състояние и критериите 
за подбор. Проверка ще обхваща и съдържанието и редовността на документите във 
връзка с личното състояние и критериите за подбор, както и представяне и подписване 
на ЕЕДОП от изискуемите лица и изпълнение на други изисквания на обявлението, 
документацията и образците към нея. 

3. Дата за отваряне на Ценовите предложения най- късно до: 17.10.2017 г., 
преди която дата се планира всеки от комисията да разгледа подробно всяка една от 
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постъпилите в срока оферти и да изгради своето мнение относно съответствието с 
предварително обявените условия. 

Комисията приключи работа в 16:48 часа 

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДОЕД^таЛ: инЖГ^Динко Кечев - Директор на Дирекция „Строителство и 
^устройство на територията'' в Община Велико Търново; 

^ / Л (I 
И ЧЛЕНОВЕ: , 

/ Т " Г ? \\ 
1. Мариела Цон^ва^- Директор Дирекция „Проекти и програми"; U 
21/Русанка Александрова - Главен юрисконсулт Дирекция „Обществени поръчки"; 

6}  1  / * 
3. Ана |"одоро^^Главен експерт Дирекция „Бюджет и финанси"; 

с 
\ 
I 

V 
4. инж. Иван ИвановХГлавен експерт отдел „Техническа инфраструктура". 
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Text Box
„Заличена информация на основание чл. 42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.”




