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„Заличена инф ормация на основание чл. 42, ал .5 от ЗО П , във връзка с чл.23 от ЗЗЛ Д .” 

ПО ЛУЧИ Х доклада на комисията на дата: ..............(.

От 13.11.2017 г. на Комисията по чл. 51, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал.1 от 
ЗОП, назначена със Заповед № РД 22-607/19.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново 
и изменена със Заповед РД 22-1572 от 14.09.2017г. на Кмета иа Община Велико Търново и 
Заповед за изменение РД 22-1874/01.11.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, да 
провери съответствието на офертите с предварително обявените от възложителя условия, да 
разгледа, оцени и класира допуснатите оферти за изпълнение на обществена поръчка 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 на поръчката в РОП 00073-2017-0017 и публикувано обявление от 
Дата 13.03.2017 г. е ID 775781 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана 
на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profll- 
na -kupu vach a/46 8.

1.Състав на комисията, включително промени, настъпили в хода на нейната работа.
Със Заповед РД 22-607/19.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново е определена 
комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев -  Директор на Дирекция „Строителство и устройство на 
територията“ в Община Велико Търново;

Този документ е създаден в рамките на проект B G 1 6 R F O P 0 0 1 -1.009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на град Велико Търново ", 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
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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”.
Със 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 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 .

Със Заповед № РД 22 -  1572/14.09.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, във 
връзка с Предложение № 80 -  187/13.09.2017 г. от председателя на комисията инж. Динко 
Кечев -  Директор на дирекция „Строителство и устройство на територията“ в Община Велико 
Търново, е заменен член на комисията. Поради посочени в горецитираното предложение 
причини Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт дирекция „Обществени поръчки“ е 
заменена от Надя Петрова -  Директор дирекция „Обществени поръчки“.

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

Заповед РД 22 -607/19.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, изменена със 
Заповед №  РД 22 -  1572/14.09.2017 г. Извършена е промяна в състава на комисията:

ВМЕСТО:

КОМИСИЯ в състав:
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Този документ е създаден в рамките на проект  B G 16R F O P 001-1 .009-0004 ..Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на град Велико Търново ", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма .. Региони в 
растеж " 20/4-2020 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 офтщалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 
2014-2020 г."
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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”;

ДА СЕ ЧЕТЕ:

КОМИСИЯ в състав:

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

И ЧЛЕНОВЕ:
]. Мариела Цонева - Директор Дирекция "Проекти и програми";
2. Надя Петрова Директор Дирекция „Обществени поръчки”;
3. Ана Тодорова - Главен експерт Дирекция „Бюджет и финанси”;
4. инж. Иван Иванов -  Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура”;

Със Заповед за изменение РД 22-1874/01.11.2017 г. е изменен срокът на работа на комисията 
до дата 30.11.2017 г. Не са правени промени във връзка със задачи на комисията.

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.

В изпълнение на Заповед РД 22 - 607/19.04.2017г. на Кмета на Община Велико Търново, 
комисията се събра в зала 302 на дата 20.04.2017г. от 14: 00 часа, като установи, че са 
подадени тринадесет оферти за изпълнение на предмета на обществената поръчка:

- вх. № 53-98-3/31.03.2017г. от 09:44 часа на „Триера комюникейшънС' ЕООД. гр. София, за 
обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.
- вх. № 5300-1037-1/11.04.2017 г. от 09:49 ч. от "Ламбаджиев стандарт" ООД, гр. София, за 
обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2
- вх. № 53-961-1/12.04.2017г. от 10:37 часа на Издателска къща „АБ" ЕООД, гр. Стара Загора, 
за обособена позиция № 2.
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Този документ е създаден в рамките на проект B G 16 R F O P 0 0 1 - ! . 009-0004 ., Привлекателна и съхранено автентична 
градска среда на град Велико Търново ", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Региони в 
раст еж " 201-1-2020 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 тази документ отразява официалнопю становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР
2014-2020 г ."
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- вх. № 53-968-2/13.04.2017 г. от 09:33 часа на „Яна тур“ ЕООД. град София, за обособена 
позиция № 2.
- вх. № 53-1010-1/18.04.2017г. на „Евроланс“ ЕООД, град Карлово, за обособена позиция № 1.
- вх. № 53-1011-1/18.04.2017г. на „Насс Фактор“ ЕООД, град София, за обособена позиция №
2.
- вх. № 70-179-1/18.04.2017г. на Фондация „Общество на познанието, град София, за 
обособена позиция № 2
- вх. № 5300-21638-3/18.04.2017г. на „Инфо Трейнинг" ООД, град Русе, за обособена позиция 
№ 1 и обособена позиция № 2.
- вх. № 5300-20526-4/18.04.2017г. на „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, град София, за 
обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.
- вх. № 5300-9340-1/18.04.2017г. на „Ваколор“ ЕООД, град Пловдив, за обособена позиция № 
1.
- вх. № 53-1015-1/18.04.2017г. на „Международна търговска и бартерна къща“ ЕООД, град 
София, за обособена позиция №2.
- вх. № 5300-1015-5/18.04.2017г. на „Д-Медия“ ООД, град Велико Търново, за обособена 
позиция № 1 и обособена позиция №  2.
- вх. № 5300-3058-3/18.04.2017г. на Издателска къща „Борба“ АД, град Велико Търново, за 
обособена позиция № 2

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.

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 па 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” па всяка от постъпилите оферти, както и на всяка страница от техническите 
предложения. Присъстващият представител на „Ваколор“ ЕООД отказа да положи подпис

Този документ е създаден е рамките на проект B G i6 R F O P 0 0 l -1 .009-0004 ..Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на град Велико Търново ", който се осъществява е  финансовата подкрепа на Оперативна програма .. Региони в 
растеж•" 2014-2020 д .  съфинансирапа 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 офицшпното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР
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върху запечатаните пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”, както и на всяка 
страница от техническите предложения на конкурентните оферти.

Комисията приключи работа в 16: 48 часа.

На дата 15.09.2017 г. от 13: 15 часа комисията пристъпи към разглеждане на 
документите по чл. 39, ал. 2 от ЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията единодушно взе решение, че е 
необходимо да изиска от участниците на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, отстраняване на 
несъответствия, представянето на документи и информация подробно описани и изброени в 
протокола, като на същия ден протокола бе изпратен до участниците и публикуван на профил 
на купувача.

Комисията приключи работа в 15: 30 часа.
На дата 28.09.2017г. от 09: 00 часа комисията се събра и констатира, че в установения 

срок съгласно ЗОП са постъпили отговори от участниците:
- „Триера комюникейшънс" ЕООД
- "Ламбаджиев стандарт" ООД
- Издателска къща „АБ" ЕООД
- „Яна тур" ЕООД
- Фондация „Общество на познанието1'
- „Инфо Трейнинг" ООД
- „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
- „Ваколор“ ЕООД
- „Д-Медия“ ООД
- Издателска къща „Борба“ АД

На основание чл. 54, ал.12 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на 
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор и установи следното:

I. Относно 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: ndraganovafa'gmail.com . Лице за 
контакти: Нели Апостолова, подадена за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 
Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви:

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и с допълнително 
представените документи, описани в протокол № 3, комисията установи съответствие на 
участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Участникът е̂ _

Този документ е създаден в рамките на проект B G 1 6 R F O P 0 0 1 -L  009-0004 „Привлекателна tt съхранена автентична 
градска среди на град велико Търново ", 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 
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представил ЕЕДОП, подписан от всички лица, съгласно изискванията на чл. 44. ал.1 от 
ППЗОП. Представената информация и документи, удостоверяват съответствие е изискванията 
за технически и професионални способности и съответствие с минималните изисквания за 
допустимост.
„Триера комю никейш ънс“ ЕООД, декларира, че за Обособена позиция № 1:

- няма да ползва подизпълнител
- ще ползва - трето лице- Деница Спасова-Експерт ..Дизайн и предпечатна подготовка“ 

Триера комю никейш ънс“ ЕО О Д, декларира, че за Обособена позиция №  2:
- няма да ползва подизпълнител
- няма да ползва трети лица

- Участникът в процедурата за последните 3 ( три) години от датата на подаване на офертата е 
изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, като е 
представил изискуемата информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП.

За обособена позиция № 1 се удостоверява “Най-малко успешно изпълнена услуга за; 
изработване и монтаж па един билборд и една постоянна обяснителна табела и отпечатване на 
информационен банер.“ /стр. 17-20 от офертата/.

Съответствието с изискванията се подкрепя и от представените в офертата във връзка с 
обособена позиция № 1, както следва:
- 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, сгр. 27 — 30;
- Удостоверение, издадено от Консорциум „Инициативи“ ДЗЗД в полза на „Триера
комюникейшънс“ ЕООД, заверено копие, стр. 31 -  34;

За обособена позиция № 2 се удостоверява „Най-малко една успешно проведена 
пресконференция или най-малко една успешно проведена церемония по „Първа копка" или 
„Официално откриване” или друго успешно проведено публично събитие или официална 
церемония и най-малко едно публикувано прессъобщение” /стр. 72-73 от офертата/.

Съответствието с изискванията се подкрепя и от представените в офертата във връзка с 
обособена позиция № 2. както следва:
- 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 -8 3 ;
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Съответствието с изискванията за изпълнени дейности се удостоверява с представената 
информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП за услугите с предмет и обем, идентичен 
или сходен с този на позицията, с посочване на стойностите, датите и получателите, 
изпълнени за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
С представената информация в ЕЕДОП за лицата в Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП, 
участникът удостоверява, че разполага:

За Обособена позиция № X с Експерт ,,Дизайн и предпечатна подготовка“ или 
еквивалент, притежаващ минимум 2 години опит в областта на дизайна и предпечатната 
подготовка, /стр. 18-20 от офертата/.

За Обособена позиция № 2  с Експерт „Организатор събития“ или еквивалент, 
притежаващ минимум 2 години опит в организиране и провеждане на публични 
прояви/събития/ кампании/обществени мероприятия, /стр. 77-76 от офертата/.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол № I и в 
протокол № 3, представени от участника с отговора по протокол № 2, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор 
и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка за 
съответствие с предварително обявените изисквания. Решението комисията взе след като 
представените документи и информация лично се разгледаха от вееки един от комисията 
съобразно компетентността си.

II. Относно оферта с вх. № 5300-1037-1/11.04.2017 г. от 09:49 ч. от "Ламбаджиев 
стандарт" ООД, с ЕИК: 130862812, 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: lambadiiev.standart@gmail.com; лице за контакт: Ирена Ламбаджиева, 
за участие за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, комисията констатира 
следното:

Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви:

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и с допълнително 
представените документи, описани в протокол № 3, комисията установи съответствие на 
участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Участникът е 
представил ЕЕДОП, подписан от всички лица, съгласно изискванията на чл. 44, ал.1 от 
ППЗОП. Представената информация и документи, удостоверяват съответствие с изискванията 
за технически и професионални способности и съответствие с минималните изисквания за 
допустимост.

"Ламбаджиев стандарт" ООД, декларира, че за Обособена позиция № 1:
- няма да ползва подизпълнител
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няма да ползва трети лица

"Ламбаджиев стандарт" ООД, декларира, че за Обособена позиция № 2: 
няма да ползва подизпълнител 
няма да ползва трети лица

- Участникът в процедурата за последните 3 ( три) години от датата на подаване на офертата е 
изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, като е 
представил изискуемата информация в Част IV , Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП.

За обособена позиция № 1 се удостоверява "Най-малко успешно изпълнена услуга за: 
изработване и монтаж на един билборд и една постоянна обяснителна табела и отпечатване на 
информационен банер." /стр. 20-22 от ЕЕДОП за обособена позиция № 1/.

За обособена позиция №  2 се удостоверява „Най-малко една успешно проведена 
пресконференция или най-малко една успешно проведена церемония по „Първа копка'' или 
„Официално откриване'' или друго успешно проведено публично събитие или официална 
церемония и най-малко едно публикувано прессъобщение” /стр. 20-22 от ЕЕДОП за 
обособена позиция № 2/.

Съответствието с изискванията за изпълнени дейности се удостоверява с представената 
информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП за услугите с предмет и обем, идентичен 
или сходен с този на позицията, с посочване на стойностите, датите и получателите, 
изпълнени за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

С представената информация в ЕЕДОП за лицата в Част IV, Раздел В. т. 6 от ЕЕДОП, 
участникът удостоверява, чс разполага:

За Обособена позиция № 1 с Експерт „Дизайн и предпечатна подготовка“ или 
еквивалент, притежаващ минимум 2 години опит в областта на дизайна и предпечатната 
подготовка, /стр. 23-24 от ЕЕДОП за обособена позиция № 1/.

За Обособена позиция № 2 с Експерт „Организатор събития“ или еквивалент, 
притежаващ минимум 2 години опит в организиране и провеждане на публични 
прояви/събития/ кампании/обществени мероприятия, /стр. 23-24 от ЕЕДОП за обособена 
позиция № 2/.

Съответствието с изискванията се подкрепя и от представените в офертата във връзка с 
обособена позиция № 1. както следва:
- Удостоверение за добро изпълнение, издадено от Община Троян на „Ламбаджиев стандарт“ 
ООД, заверено копие, стр. 35;
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- Референция, издадена на „Ламбаджиев стандарт“ ООД от Национален институт на 
правосъдието, заверено копие, стр. 36;
- Професионална автобиография на Ирена Ламбаджиева, подписана, стр. 3 7 -3 8 ;
- 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 Държавма 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;

Съответствието с изискванията се подкрепя и от представените в офертата във връзка с 
обособена позиция № 2, както следва:
* 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. 3 9 -4 0 ;
- 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 -4 5 ;

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол № 1 и в 
протокол №  3, представени от участника с отговора по протокол № 2, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор 
и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка за 
съответствие с предварително обявените изисквания. Решението комисията взе след като 
представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от комисията 
съобразно компетентността си.

III. Относно 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.^
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„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, комисията констатира следното:

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и с допълнително 
представените документи, описани в протокол № 3, комисията установи съответствие на 
участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Участникът е 
представил ЕЕДОП, подписан от всички лица, съгласно изискванията на чл. 44, алЛ от 
ППЗОП. Представената информация и документи, удостоверяват съответствие с изискванията 
за технически и професионални способности и съответствие с минималните изисквания за 
допустимост.

Издателска къща „АБ“ ЕООД, декларира, че за Обособена позиция № 2: 
ще ползва трето лице - Любомир Минков 
подизпълнител - няма да ползва

- Участникът в процедурата за последните 3 ( три) години от датата на подаване на офертата е 
изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, като е 
представил изискуемата информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП.

За обособена позиция № 2 се удостоверява „Най-малко една успешно проведена 
пресконференция или най-малко една успешно проведена церемония по „Първа копка” или 
„Официално откриване” или друго успешно проведено публично събитие или официална 
церемония и най-малко едно публикувано прессъобщение”.

Съответствието с изискванията се подкрепя и от представените в офертата във връзка с 
обособена позиция № 2. както следва:
- 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. 7 1 -7 2 ;
- Удостоверение за добро изпълнение, издадено па Издателска къща „АБ” ЕООД от Община 
Павликени, заверено копие, стр. 73;

Съответствието с изискванията за изпълнени дейности се удостоверява с представената 
информация в Част IV, Раздел В. т. 16) от ЕЕДОП за услугите с предмет и обем, идентичен 
или сходен с този на позицията, с посочване на стойностите, датите и получателите, 
изпълнени за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
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С представената информация в ЕЕДОП за лицата в Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП, 
участникът удостоверява, че разполага:

притежаващ минимум 2 години опит в организиране и провеждане на публични 
прояви/събития/ кампании/обществени мероприятия.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол № 1 и в 
протокол № 3, представени от участника с отговора по протокол № 2, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор 
и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка за 
съответствие с предварително обявените изисквания. Решението комисията взе след като 
представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от комисията 
съобразно компетентността си,

IV. Оферта с вх. № 53-968-2/13.04.2017 г. от 09:33 часа на „Яна тур“ ЕООД, с ЕИК: 
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: pco(5)ianatour.com; лице за контакти: Илияна Щерева -  Иванова, за 
участие за обособена позиция № 2, комисията констатира следното:

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и с допълнително 
представените документи, описани в протокол № 3, комисията установи съответствие на 
участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Участникът е 
представил ЕЕДОП, подписан от всички лица, съгласно изискванията на чл. 44, ал.1 от 
ППЗОП. Представената информация и документи, удостоверяват съответствие с изискванията 
за технически и професионални способности и съответствие с минималните изисквания за 
допустимост.

„Яна тур“ ЕООД, декларира, че за Обособена позиция № 2:
- ще ползва трето лице - Мария Карагьозова
- Подизпълнител- няма да ползва

- Участникът в процедурата за последните 3 ( три) години от датата на подаване на офертата е 
изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, като е 
представил изискуемата информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП.

За обособена позиция № 2 се удостоверява „Най-малко една успешно проведена 
пресконференция или най-малко една успешно проведена церемония по „Първа копка” или

Този документ е създаден в рамките на проект B G 16R F O P 001-1 .009-0004  Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на град Велико Търново ", 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

За Обособена позиция № 2 с Експерт „Организатор събития“ или еквивалент.
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„Официално откриване" или друго успешно проведено публично събитие или официална 
церемония и най-малко едно публикувано прессъобщение".

Съответствието с изискванията се подкрепя и от представените в офертата във връзка с 
обособена позиция № 2, както следва:
- 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. 29 -  30;
- 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;

Съответствието с изискванията за изпълнени дейности се удостоверява с представената 
информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП за услугите с предмет и обем, идентичен 
или сходен с този на позицията, с посочване на стойностите, датите и получателите, 
изпълнени за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

С представената информация в ЕЕДОП за лицата в Част IV, Раздел В, г. 6 от ЕЕДОП. 
участникът удостоверява, че разполага:

За Обособена позиция №  2 с Експерт „Организатор събития" или еквивалент, 
притежаващ минимум 2 години опит в организиране и провеждане на публични 
прояви/събития/ кампании/обществени мероприятия.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол № 1 и в 
протокол № 3, представени от участника с отговора по протокол № 2, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор 
и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка за 
съответствие с предварително обявените изисквания. Решението комисията взе след като 
представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от комисията 
съобразно компетентността си.

V. Относно оферта с вх. № 53-1010-1/18.04.2017г. от 10:08 часа на „Евроланс“ ЕООД, с 
ЕЙК: 202208361, с адрес за кореспонденция: град Карлово, ПК 4300, ул. „Васил 
Караиванов” № 50; телефон: 0887755954;; електронна поща за кореспонденция: 
eurolапсе.о ffiсе(сйam ail.com ; лице за контакти: Веселина Гирова -  Стайкова, за участие за 
обособена позиция JYa 1 , комисията е констатира в протокол №  2, че участника отговаря 
на изискванията за личпо състояние, изискванията за годност и на критериите за подбор. 
Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви:

Този документ е създаден в рамките на проект BG 16R.FOPOOI -1 .009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична 
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растеж" 2014-2020 г.. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Пялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може 
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След разглеждане на представените документи и информация в офертата, комисията 
установи съответствие на участника с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор. Участникът е представил ЕЕДОП, подписан от всички лица, съгласно изискванията 
на чл. 44. ал.1 от ППЗОП. Представената информация и документи, удостоверяват 
съответствие с изискванията за технически и професионални способности и съответствие с 
минималните изисквания за допустимост.

„Евроланс“ ЕООД, декларира, че няма да ползва подизпълнител и няма да ползва трети 
лица.

- Участникът в процедурата за последните 3 ( три) години от датата на подаване на офертата е 
изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, като е 
представил изискуемата информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП.

За обособена позиция № 1 се удостоверява “Най-малко успешно изпълнена услуга за: 
изработване и монтаж на един билборд и една постоянна обяснителна табела и отпечатване на 
информационен банер.” /стр. 17-18 от ЕЕДОП за Обособена позиция № 1/.
Съответствието се удостоверява с представената информация в Част IV, Раздел В. т. 16) от 
ЕЕДОП за услугите с предмет и обем, идентичен или сходен с този на позицията, с посочване 
на стойностите, датите и получателите, изпълнени за последните три години, считано от 
датата на подаване на офертата.
С представената информация в ЕЕДОП за лицата в Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП, 
участникът удостоверява, че разполага:

За Обособена позиция № 1 с Експерт „Дизайн и предпечатна подготовка“ или 
еквивалент, притежаващ минимум 2 години опит в областта на дизайна и предпечатната 
подготовка, /стр. 19-20 от ЕЕДОП за Обособена позиция № 1/.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол № 1, 
комисията единодушно решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и 
на критериите за подбор и допуска участника до етап разглеждане на техническото 
предложение и проверка за съответствие с предварително обявените изисквания. Решението 
комисията взе след като представените документи и информация лично се разгледаха от 
всеки един от комисията съобразно компетентността си.

VI. Относно 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: nassfactorfr?),gmail.com ; лице за контакти: Лора 
Димитрова, за участие за обособена позиция № 2 , комисията констатира следното:
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В определения срок участникът „Насс Фактор“ ЕООД не е отстранил констатираните в 
протокол № 2 от работата на комисията пропуски.

Гореизложените обстоятелства мотивира комисията единодушно да реши да предложи 
участника за отстраняване от последващо участие в процедурата при мотиви, както следва:

В протокол № 2 от дата 15.09.2017 г. комисията е констатирала:

1. Участникът не е посочил в част III „Основания за изключване”, точка А от ЕЕДОП, в 
поле „отговор” текста:

„не са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 и т,2 от ЗОП”. Съгласно 
документацията за възлагане на обществена поръчка/ стр.44/ „2.2.1.4. Участника, както и 
съдружник в обединение, подизпълнител, трето лице (ако има такива) посочва част III 
„Основания за изключване”, точка А от ЕЕДОП че спрямо него не са налице основания 
за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП..”. Цитираният текст от документацията не 
е посочен в полето „Отговор:”

Участникът не е представил отговор и не е отстранил констатираното несъответствие с 
предварително обявените изисквания на документацията за възлагане на обществената 
поръчка.

2. Съгласно изискванията на документацията- стр. 23: „В част III, буква „Г” от ЕЕДОП (дясна 
част), участникът следва да впише текста: „По отношение на Икономическия оператор налице 
ли са обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици” и да даде своя отговор, като 
маркира съответно ДА или НЕ;”

Комисията констатира, че участникът не е вписал текста в ЕЕДОП, съгласно 
указанията по- горе.

Съгласно документацията за възлагане на обществената поръчка /стр.23-24/, „В ЕЕДОП в 
част III, Раздел Г от ЕЕДОП, участника, както и съдружник в обединение, подизпълнител, 
трето лице (ако има такива) посочва: че за представлявания от него: участник, съдружник в 
обединение, подизпълнител, трето лице (посочва се вярното) не са налице условия, 
възпрепятстващи участието му в процедури за възлагане на обществени поръчки, 
съгласно ЗАКОН за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици.”

Участника не е възпроизвел в ЕЕДОП, както е изискано от условията на документацията 
текста: че спрямо него „не са налице условия, възпрепятстващи участието му в процедури^
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за възлагане на обществени поръчки, съгласно ЗАКОН за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици”.

Текста, изискан за деклариране на липсата на обстоятелства, съгласно изложеното по- 
горе не е посочен в поле Отговор на част III, Раздел Г от ЕЕДОП.

Участникът не е представил отговор и не е отстранил констатираното несъответствие с 
предварително обявените изисквания на документацията за възлагане на обществената 
поръчка.

3. Съгласно документацията за възлагане на обществена поръчка, стр. 23:

„Участникът следва да декларира, че не е свързано лице с участник по същата позиция в 
процедурата във връзка с чл, 101, ал. 11 от ЗОП.

В част III. буква ,.Г” от ЕЕДОП (дясна част), участникът следва да впише текста: 
„Икономическият оператор свързано лице ли е по смисъла па §2, т. 45 от Допълнителни 
разпоредби на ЗОП с друг участник по обособената позиция от обществената поръчка ” и да 
даде своя отговор, като маркира съответно ДА или НЕ.”

Съгласно документацията за възлагане на обществена поръчка, сгр. 43:
„2.2.1.2. Участникът в ЕЕДОП в част III, Раздел Г от ЕЕДОП, посочва във връзка с чл. 101, 
ал.11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП, че представлявания от него (посочва се 
наименованието иаучастника), не е свързано лице с участник по позицията в процедурата.” 
Участникът не е декларирал изискуемата информация, съгласно указанията на 
документацията за възлагане на обществена поръчка на стр. 23 и на стр. 43. 
Участникът не е представил отговор и не е отстранил констатираното несъответствие с 
предварително обявените изисквания на документацията за възлагане на обществената 
поръчка.

На основание констатациите от протокол № 3, комисията единодушно решава да предложи 
участника за отстраняване от последващо участие в процедурата. Съгласно чл. 39, ал.1 от 
ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на 
възлож ител ите'\
Съгласно чл. 39, ал.1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са длъжни да 
спазват изискванията на възложителите”.

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение № РД 24-25 от 
дата 09.03.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, с което решение са одобрени 
обявлението и документацията за възлагане на обществена поръчка. Решението е влязло в 
законна сила и утвърдените с него условия в обявлението и документацията за възлагане на 
обществена поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 
провеждането й. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с
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изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 
56. ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за съответствие с 
предварително обявените условия", а съгласно чл. 57. ал.1 от ППЗОП „Ценовото предложение 
на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.". 
Цитираните правни норми не предоставят възможност на комисията, в оперативна 
самостоятелност, да извърши преценка при констатирано нарушение на изискванията на 
възложителя дали да отстрани участникът, който го е извършил, а я задължават да го 
предложи за отстраняване.

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 
възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т.1 от 
ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в документацията и иа основание чл, 107, 
т.2, буква „а" от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката.

VII. Относно 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: 
officeksMi.ginail.com ; лице за контакти: Албена Монова, за участие за обособена позиция 
№ 2, комисията констатира следното:

Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви:

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и с допълнително 
представените документи, описани в протокол № 3, комисията установи съответствие на 
участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Участникът е 
представил ЕЕДОП, подписан от всички лица, съгласно изискванията на чл. 44. ал. I от 
ППЗОП. Представената информация и документи, удостоверяват съответствие с изискванията 
за технически и професионални способности и съответствие с минималните изисквания за 
допустимост.
Фондация „Общество на познанието“, декларира, че за Обособена позиция № 2: 
няма да ползва подизпълнител 
няма да ползва трети лица

- Участникът в процедурата за последните 3 ( три) години от датата на подаване на офертата е 
изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, като е 
представил изискуемата информация в Част IV . Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП.

За обособена позиция № 2 се удостоверява „Най-малко една успешно проведена 
пресконференция или най-малко една успешно проведена церемония по „Първа копка" или
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„Официално откриване'1 или друго успешно проведено публично събитие или официална 
церемония и най-малко едно публикувано прессъобщение'1.

Съответствието с изискванията се подкрепя и от представеното в офертата във връзка с 
обособена позиция №  2, както следва:
- 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;

Съответствието с изискванията за изпълнени дейности се удостоверява с представената 
информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП за услугите с предмет и обем, идентичен 
или сходен с този на позицията, с посочване на стойностите, датите и получателите, 
изпълнени за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

С представената информация в ЕЕДОП за лицата в Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП, 
участникът удостоверява, че разполага:

За Обособена позиция № 2 с Експерт „Организатор събития“ или еквивалент, 
притежаващ минимум 2 години опит в организиране и провеждане на публични 
прояви/събития/ кампании/обществени мероприятия.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол № 1 и в 
протокол №3, представени от участника с отговора по протокол № 2, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор 
и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка за 
съответствие с предварително обявените изисквания. Решението комисията взе след като 
представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от комисията 
съобразно компетентността си.

VIII. Относно оферта с вх. № 5300-21638-3/18.04.2017г. от 11:19 часа иа „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 ноща за кореспонденция: evroproekti2014/0),email .com; лице за контакти: 
Десислава Бенкова, за участие за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, 
комисията констатира следното:

Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви:

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и с допълнително 
представените документи, описани в протокол № 3, комисията установи съответствие на 
участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Участникът е
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представил ЕЕДОП, подписан от всички лица, съгласно изискванията на чл. 44, ал.1 от 
ППЗОП. Представената информация и документи, удостоверяват съответствие с изискванията 
за технически и професионални способности и съответствие с минималните изисквания за 
допустимост.

„Инфо Трейнинг“ ООД, декларира, че за Обособена позиция № 1: 
няма да ползва подизпълнител 

няма да ползва трети лица

„Инфо Трейнинг“ ООД, декларира, че за Обособена позиция № 2: 
няма да ползва подизпълнител 
няма да ползва трети лица

- Участникът в процедурата за последните 3 ( три) години от датата на подаване иа офертата е 
изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, като е 
представил изискуемата информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП.

За обособена позиция № 1 се удостоверява “Най-малко успешно изпълнена услуга за: 
изработване и монтаж на един билборд и една постоянна обяснителна табела и отпечатване на 
информационен банер.” /стр. 22-39 от ЕЕДОП за обособена позиция № 1/.

За обособена позиция № 2 се удостоверява ..Най-малко една успешно проведена 
пресконференция или най-малко една успешно проведена церемония по „Първа копка” или 
„Официално откриване” или друго успешно проведено публичио събитие или официална 
церемония и най-малко едно публикувано прессъобгцение” /стр. 22-31 от ЕЕДОП за 
обособена позиция № 21.
Съответствието с изискванията за изпълнени дейности се удостоверява с представената 
информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП за услугите с предмет и обем, идентичен 
или сходен с този на позицията, с посочване на стойностите, датите и получателите, 
изпълнени за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

С представената информация в ЕЕДОП за лицата в Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП, 
участникът удостоверява, че разполага:

За Обособена позиция № 1 с Експерт „Дизайн и предпечатна подготовка" или 
еквивалент, притежаващ минимум 2 години опит в областта на дизайна и предпечатната 
подготовка, /стр. 40-41 от ЕЕДОП за обособена позиция № 1/.

За Обособена позиция № 2 с Експерт „Организатор събития" или еквивалент, 
притежаващ минимум 2 години опит в организиране и провеждане на публични 
прояви/събития/ кампании/обществени мероприятия, /стр. 32- 33 от ЕЕДОП за обособена 
позиция № 2/.
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Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол № 1 и в 
протокол № 3, представени от участника с отговора по протокол № 2, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор 
и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка за 
съответствие с предварително обявените изисквания. Решението комисията взе след като 
представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от комисията 
съобразно компетентността си.

IX. Относно оферга 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, комисията констатира следното: 
Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви:

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и с допълнително 
представените документи, описани в протокол № 3, комисията установи съответствие на 
участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Участникът е 
представил ЕЕДОП, подписан от всички лица, съгласно изискванията на чл. 44, ал.1 от 
ППЗОП. Представената информация и документи, удостоверяват съответствие с изискванията 
за технически и професионални способности и съответствие с минималните изисквания за 
допустимост.

„Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, декларира, че за Обособена позиция №  1:
- няма да ползва подизпълнител
- няма да ползва трети лица

„Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, декларира, че за Обособена позиция №  2:
- няма да ползва подизпълнител
- няма да ползва трети лица

- Участникът в процедурата за последните 3 ( три) години от датата на подаване на офертата е 
изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, като е 
представил изискуемата информация в Част IV, Раздел В. т. 16) от ЕЕДОП.

За обособена позиция №  1 се удостоверява "Най-малко успешно изпълнена услуга за: 
изработване и монтаж на един билборд и една постоянна обяснителна табела и отпечатване на 
информационен банер.” /информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП от ЕЕДОП за 
обособена позиция № 1/.
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Този документ е създаден в рамките на проект B G I6R F O P 001  -1 .009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на град Велико Търново ", 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 официа щото становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 
2014-2020 г. "
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За обособена позиция № 2 се удостоверява „Най-малко една успешно проведена 
пресконференция или най-малко една успешно проведена церемония по „Първа копка" или 
„Официално откриване" или друго успешно проведено публично събитие или официална 
церемония и най-малко едно публикувано прессъобщение" /информация в Част IV, Раздел В, 
т. 16) от ЕЕДОП от ЕЕДОП за обособена позиция № 2/.
Съответствието с изискванията за изпълнени дейности се удостоверява с представената 
информация в Част IV, Раздел В, т. 16) ог ЕЕДОП за услугите с предмет и обем, идентичен 
или сходен с този на позицията, с посочване на стойностите, датите и получателите, 
изпълнени за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

С представената информация в ЕЕДОП за лицата в Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП. 
участникът удостоверява, че разполага:

За Обособена позиция № I с Експерт „Дизайн и предпечатна подготовка" или 
еквивалент, притежаващ минимум 2 години опит в областта на дизайна и предпечатната 
подготовка. / Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП за обособена позиция №  1/.

За Обособена позиция № 2 е Експерт „Организатор събития" или еквивалент, 
притежаващ минимум 2 години опит в организиране и провеждане на публични 
прояви/събития/ кампании/обществени мероприятия. / Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП за 
обособена позиция № 2/.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол № 1 и в 
протокол № 3, представени от участника с отговора по протокол №  2. комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор 
и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка за 
съответствие с предварително обявените изисквания. Решението комисията взе след като 
представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от комисията 
съобразно компетентността си.

X. Относно 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: offlce@vacolor.com; лице за контакти: Васил Стоев, за участие за 
обособена позиция № 1, комисията констатира следното:
Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви:

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и на 
допълнително представените документи, комисията установи съответствие на участника с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Участникът е представил 
ЕЕДОП, подписан от всички лица, съгласно изискванията на чл. 44, ал.1 от ППЗОП. 
Представената информация и документи, удостоверяват съответствие с изискванията за ^

Този документ е създаден в рамките на проект  B G l 6 R F O P 0 0 1-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на град Велико Търново ", които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Региони в 
растеж " 2014-2024 г„ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Пялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велики Търново и при никакви обстоятелства не може 
да се счита, че този документ отразява офицшиното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР
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технически и професионални способности и съответствие с минималните изисквания за 
допустимост.

„Ваколор“ ЕООД, декларира, че ще ползва подизпълнител КРИВИЦКИ И СИЕ” ООД

- Участникът в процедурата за последните 3 ( три) години от датата на подаване на офертата е 
изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, като е 
представил изискуемата информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП.

За обособена позиция № 1 се удостоверява “Най-малко успешно изпълнена услуга за: 
изработване и монтаж на един билборд и една постоянна обяснителна табела и отпечатване на 
информационен банер."

Съответствието се удостоверява с представената информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от 
ЕЕДОП за услугите с предмет и обем, идентичен или сходен с този на позицията, с посочване 
на стойностите, датите и получателите, изпълнени за последните три години, считано от 
датата на подаване на офертата.

С представената информация в ЕЕДОП за лицата в Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП, 
участникът удостоверява, че разполага:

еквивалент, притежаващ минимум 2 години опит в областта на дизайна и предпечатната 
подготовка.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол № 1, 
комисията единодушно решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и 
на критериите за подбор и допуска участника до етап разглеждане на техническото 
предложение и проверка за съответствие с предварително обявените изисквания. Решението 
комисията взе след като представените документи и информация лично се разгледаха от 
всеки един от комисията съобразно компетентността си.

XI. Относно оферта е 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.Раковскн“ № 82, ет. 2, ап. 8; телефон: 02/9559129; факс: 
02/9559129; електронна поща за кореспонденция: miroslav nikolovfajyahoo.com; лице за 
контакти: Мирослав Николов, за участие за обособена позиция №2, комисията 
констатира следното:

Този документ е създаден в рамките на проект B G 1 6 R F O P 0 0 1 -1 .009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на град Велико Търново ", 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 официалнопю становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР

За Обособена позиция № 1 с Експерт „Дизайн и предпечатна подготовка“ или
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В определения срок участникът „Международна търговска и бартерна къща“ ЕООД не е 
отстранил констатираните в протокол № 2 от работата на комисията пропуски и 
несъответствия с критериите за подбор.

Гореизложените обстоятелства мотивира комисията единодушно да реши да предложи 
участника за отстраняване от последващо участие в процедурата при мотиви, както следва:

В протокол № 2 от дата 15.09.2017 г. комисията е констатирала:

Относно ЕЕДОП, подписан от Управителя на „Международна търговска и бартерна къща“

1. Участникът не е посочил в част III „Основания за изключване”, точка А от ЕЕДОП, 
в поле „отговор” текста:

„не са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП”. Съгласно 
документацията за възлагане на обществена поръчка/ стр.44/ „2.2.1.4. Участника, както и 
съдружник в обединение, подизпълнител, трето лице (ако има такива) посочва част III 
„Основания за изключване”, точка А от ЕЕДОП че спрямо него не са налице основания 
за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП..”. Цитираният текст от документацията не 
е посочен в полето „Отговор:”

Участникът не е представил отговор и не е отстранил констатираното несъответствие с 
предварително обявените изисквания на документацията за възлагане на обществената 
поръчка.

2. На стр. 15 в ЕЕДОП, представен за участника е посочен изпълнена услуга, без да е 
представена информация за изпълнените дейности от участника, поради което комисията няма 
как да установи, дали е налице съответствие с поставените минимални изисквания:

„За Обособена позиция № 2 - Най-малко една успешно проведена пресконференция или 
най-малко една успешно проведена церемония по „Първа копка" или „Официално откриване” 
или друго успешно проведено публичио събитие или официална церемония и най-малко едно 
публикувано прессъобщение;”
Участникът не е представил отговор и не е представил информация, от която 
комисията да направи извод за съответствие с поставеното минималното изискване, 
посочено по- горе.

Относно ЕЕДОП, подписан от Цветелина Пенева, трето лице на участника:

3. Не е посочено в част 111 „Основания за изключване”, гочка А от ЕЕДОП, в поле 
„отговор” текста: ^

Този документ е създаден в рамките на проект BG 16R FO P001 - 1.009-0004 Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на град Велико Търново ", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ,, Региони в  
растем'" 2(114-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново н при никакви обстоятелства не може 
да се счита, че този документ отразява офщиалното становище иа Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР

ЕООД:

2014-2020 г ."
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„не са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП”. Съгласно 
документацията за възлагане на обществена поръчка/ стр.44/ „2.2.1.4. Участника, както и 
съдружник в обединение, подизпълнител, трето лице (ако има такива) посочва част III 
„Основания за изключване”, точка А от ЕЕДОП че спрямо него не са налице основания 
за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП..”. Цитираният текст от документацията не 
е посочен в полето „Отговор:”

Участникът не е представил отговор и не е отстранил констатираното несъответствие с 
предварително обявените изисквания на документацията за възлагане на обществената 
поръчка.

На основание констатациите от протокол №  3, комисията единодушно решава да предложи 
участника за отстраняване от последващо участие в процедурата. Съгласно чл. 39, ал.! от 
ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на 
възложителите”.

Съгласно чл. 39, ал.1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са длъжни да 
спазват изискванията на възложителите”.

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение № РД 24-25 от 
дата 09.03.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, с което решение са одобрени 
обявлението и документацията за възлагане на обществена поръчка. Решението е влязло в 
законна сила и утвърдените с него условия в обявлението и документацията за възлагане на 
обществена поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 
провеждането й. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с 
изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 
56, ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за съответствие с 
предварително обявените условия”, а съгласно чл. 57, ал.1 от ППЗОП „Ценовото предложение 
на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.” . 
Цитираните правни норми не предоставят възможност на комисията, в оперативна 
самостоятелност, да извърши преценка при констатирано нарушение на изискванията на 
възложителя дали да отстрани участникът, който го е извършил, а я задължават да го 
предложи за отстраняване.

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 
възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т.1 от 
ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в документацията и на основание чл. 107, 
т.2, буква „а” от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката.

Този док) мен/71 е създаден в рамките на проект B G l 6 R F O P 0 0 1 -1.009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична
градска среда на град Велико Търново ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програми ,, 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 Общш/a Велика Търново и при никакви обстоятелства не може 
да се счита, че този документ отразява офигцш ;ното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР
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XII. Относно 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“ X® 86; телефон: 062/604 600; факс: 062/622 236; електронна поща за 
кореспонденция: dmcdiа.bя.(сйemai 1 .com ; лице за контакти: Станислав Стоянов, за
участие за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, комисията констатира 
следното:

Комисията единодушно допуска участника за обособена позиция №  1, поради следните 
мотиви:

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и с допълнително 
представените документи, описани в протокол №3, комисията установи съответствие на 
участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Участникът е 
представил ЕЕДОП за обособена позиция №  1, подписан от всички лица, съгласно 
изискванията на чл. 44. ал.1 от ППЗОП. Представената информация и документи, 
удостоверяват съответствие с изискванията за технически и професионални способности и 
съответствие с минималните изисквания за допустимост.

„Д-Медия“ ООД, декларира, че за Обособена позиция № 1: 
няма да ползва подизпълнител 
няма да ползва трети лица

- Участникът в процедурата за последните 3 ( три) години от датата на подаване на офертата е 
изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, като е 
представил изискуемата информация в Част IV, Раздел В. т. 16) от ЕЕДОП.

За обособена позиция №  1 се удостоверява “Най-малко успешно изпълнена услуга за: 
изработване и монтаж на един билборд и една постоянна обяснителна табела и отпечатване на 
информационен банер.'5

Съответствието с изискванията за изпълнени дейности се удостоверява с представената 
информация в Част IV. Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП за услугите с предмет и обем, идентичен 
или сходен с този на позицията, с посочване на стойностите, датите и получателите, 
изпълнени за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

С представената информация в ЕЕДОП за лицата в Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП, 
участникът удостоверява, че разполага:

За Обособена позиция № 1 с Експерт „Дизайн и предпечатна подготовка“ или 
еквивалент, притежаващ минимум 2 години опит в областта на дизайна и предпечатната 
подготовка.

24

Този документ е създаден в рамките на проект BG I6 R F O P 0 0 1 -1 .009-0004 ., Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на град Велико Търново ", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в  
раст еж ’ 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 офищшлнато становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 
2014-2020 г. "

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

mailto:dmedia.bg@gmail.com


т  о п е и с к /  сьюя
ТОош йекл п* : ■ ; 'л 
м  /< ; 1АЛН0  v- ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

' X
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол № 1 и в 
протокол № 3, представени от участника с отговора по протокол № 2, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор 
и допуска участника по обособена позиция № 1 до етап разглеждане на техническото 
предложение и проверка за съответствие с предварително обявените изисквания. Решението 
комисията взе след като представените документи и информация лично се разгледаха от 
всеки един от комисията съобразно компетентността си.

Относно обособена позиция № 2, комисията предлага офертата на участника за 
отстраняване от последващо участие при мотиви, както следва:

В Протокол №  2 от дата 15.09.2017 г. на комисията, на участника е указано да отстрани 
констатираните пропуски и несъответствия в ЕЕДОП. представен за Обособена позиция № 1 и 
в ЕЕДОП, представен за обособена позиция № 2.

С отговор с вх. № 5300-1015-9/21.09.2017 г. участника представя ЕЕДОП само за 
обособена позиция № 1. както е посочено от самия участник на стр. 5 от представения 
ЕЕДОП.

Съгласно предварително обявените условия на документацията за възлагане на 
обществената поръчка „При участие за повече от една обособена позиция, ЕЕДОП се 
попълва за всяка обособена позиция поотделно.”/ стр.40/.

Съгласно чл. 39, ал.1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са длъжни да 
спазват изискванията на възложителите”.

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение № РД 24-25 от 
дата 09,03.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, с което решение са одобрени 
обявлението и документацията за възлагане на обществена поръчка. Решението е влязло в 
законна сила и утвърдените с него условия в обявлението и документацията за възлагане на 
обществена поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 
провеждането й. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с 
изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл, 
56, ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за съответствие с 
предварително обявените условия", а съгласно чл. 57, ал.1 от ППЗОП „Ценовото предложение 
на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.". 
Цитираните правни норми не предоставят възможност на комисията, в оперативна 
самостоятелност, да извърши преценка при констатирано нарушение на изискванията на 
възложителя дали да отстрани участникът, който го е извършил, а я задължават да го 
предложи за отстраняване.

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 
възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107. т.1 о т ^
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ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в документацията и на основание чл. 107, 
т.2, буква „а” от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката.

XIII. Оферта с 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@vaIi.bg ; лице за контакти: Силвия Георгиева, за участие за 
обособена позиция № 2

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и с допълнително 
представените документи, описани в протокол № 3, комисията установи съответствие на 
участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Участникът е 
представил ЕЕДОП, подписан от всички лица, съгласно изискванията на чл. 44, ал.1 от 
ППЗОП. Представената информация и документи, удостоверяват съответствие с изискванията 
за технически и професионални способности и съответствие с минималните изисквания за 
допустимост.

Издателска къща „Борба“ АД, декларира, че за Обособена позиция № 2:
Няма да ползва трето лице 
Подизпълнител- няма да ползва

- Участникът в процедурата за последните 3 ( три) години от датата на подаване на офертата е 
изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, като е 
представил изискуемата информация в Част IV, Раздел В. т. 16) от ЕЕДОП.

За обособена позиция № 2 се удостоверява „Най-малко една успешно проведена 
пресконференция или най-малко една успешно проведена церемония по „Първа копка" или 
„Официално откриване” или друго успешно проведено публично събитие или официална 
церемония и най-малко едно публикувано прессъобщение”.

Съответствието с изискванията се подкрепя и от представените в офертата във връзка с 
обособена позиция № 2, както следва:
- 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. 27 -  31;

Съответствието с изискванията за изпълнени дейности се удостоверява с представената 
информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП за услугите с предмет и обем, идентичен 
или сходен с този на позицията, с посочване на стойностите, датите и получателите, 
изпълнени за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
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С представената информация в ЕЕДОП за лицата в Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП, 
участникът удостоверява, че разполага:

За Обособена позиция № 2 с Експерт „Организатор събития“ или еквивалент, 
притежаващ минимум 2 години опит в организиране и провеждане на публични 
прояви/събития/ кампании/обществени мероприятия. Съответствието се удостоверява с 
посочената в ЕЕДОП информация, заедно с представената Длъжностна характеристика на 
длъжността Репортер, Журналист във вестник, подписана и подпечатана от Николай Томов, 
стр. 24 в офертата.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол № 1 и в 
протокол № 3, представени от участника с отговора по протокол № 2, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор 
и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка за 
съответствие с предварително обявените изисквания. Решението комисията взе след като 
представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от комисията 
съобразно компетентността си.

Списък на участниците и офертите, които са предложени за отстраняване и не се 
допускат до етап разглеждане на Техническите предложения:

- 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@gmail.com; лице за контакти: Лора Димитрова, за участие 
за обособена позиция № 2

- 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, ИК 
1000, ул. „Г.С.Раковски“ № 82, ет. 2, ап. 8; телефон: 02/9559129; факс: 02/9559129; 
електронна поща за кореспонденция: miroslav nikolov@yahoo.eom; лице за контакти: 
Мирослав Николов, за участие за обособена позиция №2

- Оферта с вх. № 5300-1015-5/18.04.2017г. от 16:00 часа на „Д-Медия“ ООД, с ЕИК: 
104639352, е 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(»igmail.com; лице за контакти: Станислав Стоянов, за участие 
за обособена позиция № 2

i  ♦ И   ̂ *
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Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническите предложения на 
допуснатите участници за съответствие с минимално изискуемото съдържание посочено в 
документацията.

Списък на участниците, допуснати до етап разглеждане на Техническите предложения:

!. Оферта с вх. № 53-98-3/31.03.20!7г. 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@gmail.com . Лице за контакти: Нели Апостолова, подадена за 
обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2

II. Оферта е вх. № 5300-1037-1/11.04.2017 г. от 09:49 ч. от "Ламбаджиев стандарт" ООД, с 
ЕИК: 130862812, 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: 
lambadiiev.standart@gmail.com: лице за контакт: Ирена Ламбаджиева, за участие за обособена 
позиция № 1 и обособена позиция № 2

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

IV. Оферта с вх. №  53-968-2/13.04.2017 г. от 09:33 часа на „Яна тур“ ЕООД, с ЕИК: 
200927333, с адрес за кореспонденция: град София, ГЖ 1606. бул. „Македония“ № 19;

'j телефон: 0700 1 42 62, 02 952 00 31; факс: 02 951 67 06; електронна поща за кореспонденция: 
' pco@ianatour.com; лице за контакти: Илияна Щерева -  Иванова, за участие за обособена 

позиция № 2

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 №  I

VI. Оферта с вх. № 70-179-1/18.04.2017г. от 10:13 часа на Фондация „Общество на 
познанието“, с ЕИК: 1311 80266, с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1404, ул. „Тулча“ 
№ 46, ет. 4; телефон: 0887 137 033; електронна поща за кореспонденция: officeksl@gmail.com 
; лице за контакти: Албена Монова, за участие за обособена позиция № 2 ^
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VII. 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 Венкова, за участие 
за обособена позиция № I и обособена позиция № 2

VIII. Оферта с вх. № 5300-20526-4/18.04.2017г. от I 1:20 часа на „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ 
ЕООД, с ЕИК: 201557566, с адрес за кореспонденция: град София, Г1К 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 № I и 
обособена позиция № 2

IX. Оферта с вх. № 5300-9340-1/18.04.2017г. от 15:45 часа на „Ваколор" ЕООД, с ЕИК: 
115782259, е адрес за кореспонденция: град Пловдив, Г1К 4000, бул. „Източен" № 80, Бизнес 
център „Микрон", офис 202; телефон: 0888/249 898: електронна поща за кореспонденция: 
office@vacolor.com: лице за контакти: Васил Стоев, за участие за обособена позиция № 1

X. Оферта с вх. Хе 5300-1015-5/18.04.20!7г. от 16:00 часа на „Д-Мсдия" ООД, с ЕИК: 
104639352. с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, ул. ..Христо Ботев" Ха 
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 
Ха 1 '

XI. Оферта с вх. Ха 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" Хе 
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 Ха 2

Комисията продължи да разглежда и анализира представените оферти.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения от офертите на 
допуснатите участници по реда на постъпване на офертите.

I. Огносно оферта с вх. Хе 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“ Хе 189 Г, вх. Б, ет. 4, ап. 15; телефон: 02/9587069, 0897 400056; 
факс: 02/9587069; електронна поша за кореспонденция: ndraganova@gmaU.com. Лице за 
контакти: Нели Апостолова, подадена за обособена позиция Хе 1 и обособена позиция Хе
2, комисията констатира следното:
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Участникът е представил:

Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. I от ППЗОП за участие в процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по 
проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново” по 
Приоритетна ос I „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции:Обособена позиция № I -  „Изработка и 
монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер”, 
запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП - Образец № 3.1, подписано и подпечатано от 
Нели Апостолова -  Управител на „Триеракомюникейшънс“ ЕООД. стр. 84 -  92;

- Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП за участие в процедура за възлагане 
на обществена поръчка 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 № 2 -  
„Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и 
публикуване на прессъобщения” - Образец № 3.1, подписано и подпечатано от Нели 
Апостолова -  Управител на „Триеракомюникейшънс“ ЕООД, стр. 93 — 103;

Комисията след като извърши задълбочен анализ на Техническото предложение за обособена 
позиция №  ! и на техническото предложение за обособена позиция № 2 установи следното:

Представена е информация за всяка от дейностите в обхвата на обособена позиция № 1.
• Изработка и монтаж на билборд — 3 бр.
• Изработка и монтаж на постоянна обяснителна табела -  6 бр.
• Изработване на информационен банер {с калъф и стойка) -  1 бр.

Изложена е информация в част „Организация и начин на изпълнение на дейностите, съгласно 
добрите практики за изпълнение на сходни дейности, включени в предмета на поръчката,фази
и последователност на изпълнение на отделните дейности.” ; „Иницииране, планиране и
мониторинг”;”Вътрешен и външен мониторинг”; Координация/комуникация с възложителя”.

Техническото предложение за обособена позиция № 1 отговаря на изискуемото 
съдържание и на предварително обявените условия на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка. Така изложената информация е в съответствие с обхвата и 
техническите параметри на всяка от дейностите, съгласно документацията за възлагане на 
обществена поръчка.
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Техническото предложение за обособена позиция № 2 не отговапя не предварително 
обявените условия, като комисията предлага участника за отстраняване от последващо 
участие за обособена позиция № 2 при мотиви, както следва:

1. Съгласно условията на документацията за възлагане на обществена поръчка в обхвата на 
обособена позиция № 2 се включват изпълнението на следните дейности:

„* Организиране и провеждане на начална и финална пресконференция по проекта -  
2бр./30 участници;

• Организиране и провеждане на церемония по започване на строителството -  „Първа 
копка" — 3 бр./ЗО участници;

• Организиране и провеждане на церемония „Официално откриване" -  Збр./ЗО 
участници;

• Изготвяне и публикуване на прессъобщения -  6 бр. „/ стр. 5, стр. 13 до стр. 18/

Комисията констатира, че участникът е направил множество предложения в противоречие на 
предварително обявените условия.

На стр. 5 от техническото предложение за обособена позиция № 2 /стр. 96 в офертата/ 
участникът посочва в табличен вид информация относно изпълнението на дейност под № 2.2 
от обхвата на обособена позиция № 2. В лявата част на таблицата е записано: „Организиране и 
провеждане на церемония по започване на строителството- „първа копка”- 3 бр./30 
участници.” Текста е част от образеца, предоставен на участниците с документацията за 
възлагане на обществена поръчка. В дясната част на таблицата, в която участниците трябва 
да попълнят своите предложения по „описание на изпълнението и характеристики, на които 
ще отговаря", участникът е посочил:

„Организиране и провеждане на церемония по започване на строителството- „първа копка”- 1 
бр. по 30 участници”, което предложение е в противоречие с предварително обявените 
условия за 3 бр.

2. Комисията констатира, че по същия начин на стр. 7 в техническото предложение за 
обособена позиция № 2 /стр.98 в офертата/, участникът срещу текста от образеца 
„Организиране и провеждане на церемония „Официално откриване”- 3 бр./ЗО участници”/ 
лява част на таблицата/, участника е направил своето предложение в противоречие на 
предварително обявените условия, а именно: „Организиране и провеждане на церемония 
„Официално откриване”- 1 бр. по 30 участници",

3. Комисията констатира, че на стр. 8 от техническото предложение за обособена позиция № 2 
/стр, 99 в офертата/ участникът срещу текста от образеца „Изготвяне и публикуване на 
прессъобщения- 6 бр ." е направил предложение в противоречие с предварително обявените
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условия -  „публикуване на прессъобщения в местни и регионални печатни издания - 4 бр. 
прессъобщения ( цветно и/или черно -бяло).

Съгласно чл. 39. ал .! от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са длъжни да 
спазват изискванията на възложителите".

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение № РД 24-25 от 
дата 09.03.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, с което решение са одобрени 
обявлението и документацията за възлагане на обществена поръчка. Решението е влязло в 
законна сила и утвърдените с него условия в обявлението и документацията за възлагане на 
обществена поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 

) провеждането й. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с 
изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 
56, ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за съответствие с 
предварително обявените условия", а съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП „Ценовото предложение 
на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.". 
Цитираните правни норми не предоставят възможност на комисията, в оперативна
самостоятелност, да извърши преценка при констатирано нарушение на изискванията на 
възложителя дали да отстрани участникът, който го е извършил, а я задължават да го 
предложи за отстраняване.

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на
възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т.1 от 
ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в документацията и на основание чл. 107, 
т.2, буква „а” от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката. В този смисъл, така представената от участника оферта сс 
явява „Неподходяща оферта'’ по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на Закона 
за обществените поръчки.
Предвид изложените по- горе обстоятелства, комисията единодушно решава да предложи 

) участника за отстраняване от последващо участие в процедурата. Решението на комисията се 
подкрепя от посгоянната практика на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния 
административен съд като висш правораздавателен орган, пример за която са Решение №
1331 от 15.10.2014 г. на КЗК по преписка, вх. № КЗК-1037/2014 г. и Решение № 1124 от
02.02.2015 г. по адм. д. № 14119/2014 на Върховния административен съд,

И. Относно оферта с вх. № 5300-1037-1/11.04.2017 г. от 09:49 ч. от "Ламбаджиев 
стандарт" ООД, е ЕИК: 130862812, 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: lambadiiev.standart@gmail.com; лице за контакт: Ирена Ламбаджиева, 
за участие за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 , комисията констатира 
следното:
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Участникът е представил за обособена позиция № 1:
- Заглавна страница с наименование „Техническа оферта „Обособена позиция № 1". стр. 47;
- Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП за участие в процедура за възлагане 
на обществена поръчка 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” - 
Образец № 3.1, подписано и подпечатано от Бойко Ламбаджиев — Управител, стр.48 -55;

Техническото предложение за обособена позиция № 1 отговаря на изискуемото 
съдържание и на предварително обявените условия на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка. Така изложената информация е в съответствие с обхвата и 
техническите параметри на всяка от дейностите, съгласно документацията за възлагане на 
обществена поръчка.

Участникът е представил описание на всяка от дейностите:
• Изработка и монтаж на билборд -  3 бр.

• Изработка и монтаж на постоянна обяснителна табела —6 бр.
• Изработване на информационен банер (с калъф и стойка) -  1 бр.

Изложена е информация в част: „Срок за изпълнение на обществената поръчка";”Начин на 
възлагане”, „Задължения на изпълнителя”;”Методи, които ще допринесат за качественото 
постигане на очакваните резултати".

Участникът е представил за обособена позиция № 2:
- Заглавна страница с наименование „Техническа оферта Обособена позиция № 2“, стр. 46;
- Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т, 1 от ППЗОП за участие в процедура за възлагане 
на обществена поръчка 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 позицииЮбособена позиция №  2 -  
„Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и 
публикуване на прессъобщения” -  Образец 3.2., подписано и подпечатано от Бойко 
Ламбаджиев -  Управител, стр. 47 -  57;

Техническото предложение за обособена позиция № 2 отговаря на изискуемото 
съдържание и на предварително обявените условия на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка. Така изложената информация е в съответствие с обхвата и
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техническите параметри на всяка от дейностите, съгласно документацията за възлагане на 
обществена поръчка.

Участникът е представил описание на всяка от дейностите:
• Организиране и провеждане на начална и финална пресконференция по проекта -  

2бр./30 участници;
• Организиране и провеждане на церемония по започване на строителството — „Първа 

копка” -  3 бр./ЗО участници;
• Организиране и провеждане на церемония „Официално откриване” — Збр./ЗО 

участници;
• Изготвяне и публикуване на прессъобщения — 6 бр.

Изложена е информация в част: „Срок за изпълнение на обществената поръчка”;”Начин на 
възлагане”, „Задължения на изпълнителя”;”Методи, които ще допринесат за качественото 
постигане на очакваните резултати”

III. Относно 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, комисията констатира следното:

Участникът е представил:
- Електронен носител на информация с надпис „Техническо предложение“;
- Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП за участие в процедура за възлагане 
на обществена поръчка 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 позицииЮбособена позиция № 2 — 
„Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и 
публикуване на прессъобщения” — Образец 3.2., подписано и подпечатано от Анелия Минкова
- Управител, стр. 74 - 80;

Техническото предложение за обособена позиция № 2 отговаря на изискуемото 
съдържание и на предварително обявените условия на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка. Така изложената информация е в съответствие с обхвата и 
техническите параметри на всяка от дейностите, съгласно документацията за възлагане на 
обществена поръчка.

Участникът е представил описание на всяка от дейностите:

Този документ е създаден в рамките на проект  B G 16 R F O P 0 0 1 - 1.009-0004 .. Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на град Велико Търново ", който се осъществява с  финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в 
растеж " 24)4-2020 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 официалните становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР
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• Организиране и провеждане на начална и финална пресконференция по проекта -  
2бр./30 участници;

• Организиране и провеждане на церемония по започване на строителството -  „Първа 
копка" -  3 бр./ЗО участници;

• Организиране и провеждане на церемония „Официално откриване" -  Збр./ЗО 
участници;

• Изготвяне и публикуване на прессъобщения -  6 бр.

IV. Оферта с вх. № 53-968-2/13.04.2017 г. от 09:33 часа на „Яна тур“ ЕООД, с ЕИК: 
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: pco@ianatour.com; лице за контакти: Илияна Щерева -  Иванова, за 
участие за обособена позиция № 2, комисият а констатира следното:

Участникът е представил:
- Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП за участие в процедура за възлагане 
на обществена поръчка 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 № 2 -  
„Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и 
публикуване на прессъобщения” -  Образец 3.2,, подписано и подпечатано от Илияна Щерева - 
Иванова -  Управител, стр. 59 -  62;
- Декларация за приемане клаузите на проекта на договор, подписана и подпечатана от 
Илияна Щерева -  Иванова -  Управител, стр. 63;
- Декларация на участника за срок на валидност на офертата, подписана и подпечатана от 
Илияна Щерева -  Иванова, стр. 64;
- Декларация за спазени условия на труд, подписана и подпечатана от Илияна Щерева -  
Иванова, стр. 65.

Участникът е представил описание на всяка ог дейностите:
• Организиране и провеждане на начална и финална пресконференция по проекта -  

2бр./30 участници;
• Организиране и провеждане на церемония по започване на строителството — „Първа 

копка” -  3 бр./ЗО участници;
• Организиране и провеждане на церемония „Официално откриване” -  Збр./ЗО 

участници;
• Изготвяне и публикуване на прессъобщения -  6 бр.
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Техническото предложение за обособена позиция № 2 отговаря на изискуемото 
съдържание и на предварително обявените условия па процедурата за възлагане на 
обществена поръчка. Така изложената информация е в съответствие с обхвата и 
техническите параметри на всяка от дейностите, съгласно документацията за възлагане на 
обществена поръчка.

V. Относно оферта е 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: 
euro lance ,о ffi cefrtemail .com ; лице за контакти: Веселина Гирова -  Стайкова, за участие за 
обособена позиция № 1

Участникът е представил:
- Техническо предложение по чл. 39. ал. 3, т. I от ППЗОП за участие в процедура за възлагане 
на обществена поръчка 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"
-  Образец № 3.1, подписано и подпечатано от Веселина Гирова - Стайкова -  Управител, стр.

Техническото предложение за обособена позиция № 1 отговаря на изискуемото 
съдържание и на предварително обявените условия на процедурата за възлагане па 
обществена поръчка. Така изложената информация е в съответствие с обхвата и 
техническите параметри на всяка от дейностите, съгласно документацията за възлагане на 

I обществена поръчка,

Участиикъг е предс тавил описание на всяка от дейностите:
• Изработка и монтаж на билборд -  3 бр.

Изложена е информация в част ..Описание на изпълнението и характеристики"; „План за 
изпълнение на дейността": „Иницииране": „Планиране/Подготовка": „Изпълнение";
„Контролиране”; „Приключване”; „Резултати от изпълнението на дейността"; „Добри 
практики за постигане на желаните резултати”

• Изработхса и монтаж на постоянна обяснителна табела -  6 бр.
Изложена е информация в част „Описание на изпълнението и характеристики”; „План за 
изпълнение на дейността"; „Иницииране"; „Планиране/Подготовка"; „Изпълнение";

Този док\ мент е съ здаден в рамките на проект В G 16 R F O P 0 0 1 -1.009- 0004 ,, Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на град Велико Търново ", който се осъществява с финансовата подкрепа иа Оперативна програма ,. Региони в 
растеж " 2014-2020 е., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието иа публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не маже 
да се счита, че тази документ отразява офнциалноню становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР

2 8 -6 1 ;
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„Контролиране”; „Приключване”; „Резултати от изпълнението на дейността"; „Добри 
практики за постигане на желаните резултати”

• Изработване на информационен банер (с калъф и стоика) — 1 бр.
Изложена е информация в част „Описание па изпълнението и характеристики”; „План за 
изпълнение на дейността”; „Иницииране”; „Планиране/Подготовка”; „Изпълнение”; 
„Контролиране”; „Приключване"; „Резултати от изпълнението на дейността”; „Добри 
практики за постигане на желаните резултати”

VI. Относно 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, ег. 4; телефон: 0887 137 033; електронна поща за кореспонденция: 
officeksf@gmail.com ; лице за контакти: Албена Мопова, за участие за обособена позиция 
№ 2, комисията констатира следното:

Представени са:
-Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП за участие в процедура за възлагане 
на обществена поръчка 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 № 2 -  
„Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и 
публикуване на прессъобщения” — Образец 3.2., подписано и подпечатано от Албена Монова, 
стр. 32 -  53;

Техническото предложение за обособена позиция № 2 отговаря на изискуемото 
съдържание и на предварително обявените условия на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка. Така изложената информация е в съответствие с обхвата и 
техническите параметри на всяка от дейностите, съгласно документацията за възлагане на 
обществена поръчка.

Участникът е представил описание на всяка от дейностите:
* Организиране и провеждане на начална и финална пресконференция по проекта — 

2бр./30 участници;

Изложена е информация в част; Подход за изпълнение - относим и за двете събития; 
Предварително анонсиране на събитието; Осигуряване на медии; Изготвяне на покана за 
участие; Осигуряване на зала; Подготовка на сценарий; Подготовка на презентация; 
Кетъринг/кафе пауза; Осигуряване на фотозаснемане; Изготвяне и разпространение на

Този документ е създаден в рамките иа проект B G I6 R F O P 0 0 1 -1.009-0004 .. Привлекателна и съхранена автентична
градска среда на град Велико Търново ", който се осъществява с финансовата подкрепа па Оперативна програма ..Региона в 
растеж " 2014-2020 г.. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на пуоликацията се носи от Odujima Велико Търново и при никакви обстоятелства не може 
да се счита, че този документ отразява официалиото становище на Европейския съюз и Управлявсирия орган на ОПРР
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прессъобщение; Медиен мониторинг; Провеждане на пресконференцията; Отчитане на 
дейността; резултат от дейността.

• Организиране и провеждане на церемония по започване на строителството -  „Първа 
копка” -  3 бр./ЗО участници;

Изложена е информация в част: Подход за изпълнение; Предварително анонсиране на 
събитието; Осигуряване на медии; Изготвяне на покана за участие; Подготовка на сценарий; 
Подготовка на презентация; Кетъринг; Осигуряване на фотозаснемане; Изготвяне и 
разпространение на прессъобщение; Медиен мониторинг; Провеждане; Отчитане на 
дейността; резултат от дейността.

• Организиране и провеждане на церемония „Официално откриване" -  Збр./ЗО 
участници;

Изложена е информация в част: Подход за изпълнение: Предварително анонсиране на 
събитието; Осигуряване на медии; Изготвяне на покана за участие; Подготовка на сценарий; 
Подготовка на презентация; Кетъринг; Осигуряване на фотозаснемане: Изготвяне и 
разпространение на прессъобщение; Медиен мониторинг; Провеждане; Отчитане на 
дейността;резултат от дейността.

• Изготвяне и публикуване на прессъобщения -  6 бр.

Изложена е информация в част: Подход за изпълнение;

Участникът представя също информация относно организацията на изпълнението: възлагане 
на изпълнениетоюрганизация на изпълнение; съставяне на план за управление на договора и 
дефиниране на работна структура; планиране конкретното изпълнение на задачите; планиране 
на ресурсите; планиране на качество; планиране на комуникациите; одобряване и съгласуване; 
планиране на управлението на риска; организиране на персонала и ресурсите. Извършено е 
разпределение на човешкия и техническия ресурс за изпълнението.

VII. Относно оферта с вх. № 5300-21638-3/18.04.2017г. от 11:19 часа на „Инфо Трейнинг“ 
ООД, е 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, 
комисията констатира следното:

Участникът е представил:
- Техническо предложение по чл. 39. ал. 3, т. 1 от ППЗОП за участие в процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по
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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"
-  Образец № 3.1, подписано и подпечатано от Десислава Венкова - Управител, стр. 39 -  68;

- Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП за участие в процедура за възлагане 
на обществена поръчка 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 № 2 — 
„Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и 
публикуване на прессъобщения" -  Образец 3.2., подписано и подпечатано от Десислава 
Венкова - Управител, стр. 47 -  95;

Техническото предложение за обособена позиция № 1 отговаря на изискуемото 
съдържание и на предварително обявените условия на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка. Така изложената информация е в съответствие с обхвата и 
техническите параметри на всяка от дейностите, съгласно документацията за възлагане на 
обществена поръчка.

Участникът е представил описание на всяка от дейностите;
Обособена позиция M l  — „Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, 
изработване на информационен банер"

• Изработка и монтаж на билборд — 3 бр.- стр. 40-стр. 49.

Участникът е представил информация в част: изработка и монтаж; план за изпълнение на 
задачата; следвани добри практики за постигане на желаните резултати; срок за изпълнение; 
начин на възлагане;задължения за изпълнителя.

• Изработка и монтаж на постоянна обяснителна табела -  6 бр. -  стр. 49-58

Участникът е представил информация в част: изработка и монтаж; план за изпълнение на 
задачата; следвани добри практики за постигане на желаните резултати; срок за изпълнение; 
начин на възлагане; задължения за изпълнителя.

• Изработване на информационен банер (с калъф и стоика) -  1 бр. -  стр. 58- стр. 67

Участникът е представил информация в част: изработка; план за изпълнение на задачата;
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следвани добри практики за постигане па желаните резултати; срок за изпълнение; начин на 
възлагаме; задължения за изпълнителя.

Техническото предложение за обособена позиция № 2 отговаря на изискуемото 
съдържание и на предварително обявените условия иа процедурата за възлагане на 
обществена поръчка. Така изложената информация е в съответствие с обхвата и 
техническите параметри на всяка от дейностите, съгласно документацията за възлагане на 
обществена поръчка.

Участникът е представил описание на всяка от дейностите:
• Организиране и провеждане на начална и финална пресконференция по проекта -  2бр./30 
участници;
Участникът е представил информация от стр. 48 до стр. 62 и включва информация в част 
организиране; план за изпълнение на задачата; следвани добри практики за постигане на 
желаните резултати; срок за изпълнение; начин на възлагане; задължения за изпълнителя.

• Организиране и провеждане на церемония по започване на строителството -  „Първа 
копка” -  3 бр./ЗО участници;

Участникът е представил информация от стр. 63 до стр. 73 и включва информация в част 
организиране; план за изпълнение на задачата; следвани добри практики за постигане на 
желаните резултати; срок за изпълнение; начин на възлагане; задължения за изпълнителя.

• Организиране и провеждане на церемония „Официално откриване” -  Збр./ЗО 
участници;
Участникът е представил информация от стр. 73 до стр. 84 и включва информация в част 
организиране; план за изпълнение на задачата; следвани добри практики за постигане на 
желаните резултати; срок за изпълнение; начин на възлагане;задължения за изпълнителя.

• Изготвяне и публикуване на прессъобщения -  6 бр.
Участникът е представил информация от стр. 84 до стр. 94 и включва информация в част 
изготвяне и публикуване; план за изпълнение на задачата; следвани добри практики за 
постигане на желаните резултати; срок за изпълнение; начин на възлагане;задължения за 
изпълнителя.

VIII. Относно 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@dmiba.com ; лице за контакти: Иван Димитров, за участие за 
обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, комисията констатира следното:

Участникът е представил:
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- Техническо предложение по чл. 39, ал. 3. т. 1 от ППЗОП за участие в процедура за възлагане 
на обществена поръчка 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” -  
Образец № 3.1, подписано и подпечатано от Иван Димитров - Управител, стр. 2 5 -3 1 ;

- Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП за участие в процедура за възлагане 
на обществена поръчка 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 № 2 -  
„Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и 
публикуване на прессъобщения” -  Образец 3.2., подписано и подпечатано от Иван Димитров - 
Управител, стр. 28 -  36.

Техническото предложение за обособена позиция № 1 отговаря на изискуемото 
съдържание и на предварително обявените условия на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка. Така изложената информация е в съответствие с обхвата и 
техническите параметри на всяка от дейностите, съгласно документацията за възлагане на 
обществена поръчка.

Участникът е представил описание на всяка от дейностите:
* Изработка и монтаж на билборд -  3 бр.
* Изработка и монтаж на постоянна обяснителна табела -  6 бр.
* Изработване на информационен банер (с калъф и стойка) — 1 бр.

За всяка от дейностите е представена информация за добри практики за постигане на желаните 
резултати,

Техническото предложение за обособена позиция № 2 отговаря на изискуемото 
съдържание и на предварително обявените условия на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка. Така изложената информация е в съответствие с обхвата и техническите 
параметри на всяка от дейностите, съгласно документацията за възлагане на обществена 
поръчка.

Участникът е представил описание на всяка от дейностите:
• Организиране и провеждане на начална и финална пресконференция по проекта -  

2бр./30 участници;
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• Организиране и провеждане на церемония по започване на строителството -  „Първа 
копка" -  3 бр./ЗО участници;

• Организиране и провеждане на церемония „Официално откриване" -  Збр./ЗО 
участници;

• Изготвяне и публикуване на прессъобщения -  6 бр.

За всяка от дейностите е представена информация за добри практики за постигане на желаните 
резултати.

IX. Относно 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, комисията констатира следното:

Участникът е представил:
- Техническо предложение по чл. 39. ал. 3, т. ! от ППЗОП за участие в процедура за възлагане 
на обществена поръчка 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" -  
Образец № 3.1, подписано и подпечатано от Васил Стоев -  Управител, стр. 1 -  5;
- Обособена позиция № 1 „Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела“ -  
Приложение № 1, подписано и подпечатано, стр. 1 - 2 .

Техническото предложение за обособена позиция № 1 отговаря на изискуемото 
съдържание и на предварително обявените условия на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка. Така изложената информация е в съответствие с обхвата и 
техническите параметри на всяка от дейностите, съгласно документацията за възлагане на 
обществена поръчка.

Участникът е представил описание на всяка от дейностите:
• Изработка и монтаж на билборд -  3 бр.
• Изработка и монтаж на постоянна обяснителна табела -  6 бр.
• Изработване на информационен банер (с калъф и стоика) -  1 бр.

За всяка от дейностите е представена информация за добри практики за постигане на желаните 
резултати. ^

Този документ е създаден в рамките на проект BG 16R FO P001 - i .009-0004 Привзекателна и съхранена автентична 
градско среди на град Велико Търново ", 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 ч 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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X. Относно 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, комисията констатира следното:

Участникът е представил:
-Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. \ от ППЗОП за участие в процедура за възлагане 
на обществена поръчка 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" -  
Образец № 3.1, подписано и подпечатано от Станислав Стоянов -  Управител, стр. 2 7 -3 2 ;

Техническото предложение за обособена позиция № 1 отговаря на изискуемото 
съдържание и на предварително обявените условия на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка. Така изложената информация е в съответствие с обхвата и 
техническите параметри на всяка от дейностите, съгласно документацията за възлагане на 
обществена поръчка.

Участникът е представил описание на всяка от дейностите:
• Изработка и монтаж на билборд -  3 бр.

• Изработка и монтаж на постоянна обяснителна табела -  6 бр.
• Изработване на информационен банер (с калъф и стойка) -  ! бр.

Представена е информация за общи принципи и подходи, които фирмата изпълнител ще 
приложи при реализацията на всяка една от дейностите.

XI. Оферта с 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

Участникът е представил:
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- Техническо предложение по чл. 39. ал. 3. т. 1 от ППЗОП за участие в процедура за възлагане 
на обществена поръчка 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 № 2 -  
„Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и 
публикуване на прессъобщения” — Образец 3.2., подписано и подпечатано от Николай Томов, 
стр. 3 2 -3 6 .

Техническото предложение за обособена позиция № 2 отговаря на изискуемото 
съдържание и на предварително обявените условия на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка. Така изложената информация е в съответствие е обхвата и 
техническите параметри на всяка от дейностите, съгласно документацията за възлагане на 
обществена поръчка.
Участникът е представил описание на всяка от дейностите:

* Организиране и провеждане на начална и финална пресконференция по проекта -  
2бр./30 участници;

• Организиране и провеждане на церемония по започване на строителството — „Първа 
копка” -  3 бр./ЗО участници;

• Организиране и провеждане на церемония „Официално откриване” -  Збр./ЗО 
участници;

• Изготвяне и публикуване на прессъобщения -  6 бр.

Представена е информация за общи принципи и подходи, които фирмата изпълнител ще 
приложи при реализацията на всяка една от дейностите.

Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, ири мотиви

- Оферта с вх. № 53-1011-1/18.04.2017г. от 10:10 часа на „Насс Фактор“ ЕООД, е 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@gmail.com ; лице за контакти: Лора Димитрова, за участие 
за обособена позиция № 2

- 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

Този документ е създаден в рамките на проект BG 16RFOPOOI -1 .009-0004 ..Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на град Велико Търново ", който се осъществява с финансовите! 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 
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- 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 № 2

- 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@gmaiI.com . Лице за контакти: Нели Апостолова, 
подадена за обособена позиния № 2

Комисията приключи заседанието от дата 28.09.2017 г. в 12: 00 часа.

Комисията реши: отваряне и оповестяване на ценовите предложения да се извърши на 
дата 29.09.2017 г. от 11:00 часа в сградата на Община Велико Търново, за което се изготви 
съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП и се публикува в електронната преписка на профила на 
купувача па Възложителя.

Комисията допуска до отваряне на пликове „Предлагана цена” следните 
оферти:

I. 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@gmail.com . Лице за контакти: Нели Апостолова, подадена за 
обособена позиция № 1.

II. Оферта с вх. № 5300-1037-1/11.04.2017 г. от 09:49 ч. от "Ламбаджиев стандарт" ООД, с 
ЕИК: 130862812, с адрес за кореспонденция: град София. Г1К 1233, бул. „Генерал Столетов”, 
№ 49, телефон: 02/44 84 100; 02/832 11 83; факс: 02/931 02 74; електронна поща: 
1 ambadiiev.standart@,gmail,com: лице за контакт: Ирена Ламбаджиева, за участие за обособена 
позиция № 1 и обособена позиция № 2

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
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IV. Оферта с вх. №  53-968-2/13.04.2017 г. от 09:33 часа на „Яна тур" ЕООД, с ЕИК: 
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: 
pco@janatour.com; лице за контакти: Илияна Щерева -  Иванова, за участие за обособена 
позиция № 2

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: e u r o la n c e . o f f i c c @ E m a i l . c o m  ; лице 
за контакти: Веселина Гирова -  Стайкова, за участие за обособена позиция № 1

VI. 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@,Email,com 
; лице за контакти: Албена Монова, за участие за обособена позиция № 2
VII. 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 Венкова, за участие 
за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2

VIII. 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

IX. 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: 
office@vacolor.com; лице за контакти: Васил Стоев, за участие за обособена позиция № 1

X. 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@gmai 1 .с о т  ; лице за контакти: Станислав Стоянов, за участие за обособена 
позиция № 1

Този документ е създаден е рамките на проект B G 16 R.FOPOO 1-1.009-0004 Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на град Велико Търново който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма .. Региони в 
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XI. Оферта с 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: 
borbavtfgjvaIi.bg ; лице за контакти: Силвия Георгиева, за участие за обособена позиция № 2

На 29.09.2017г. от 11: 00 часа комисията се събра, като председателят на комисията 
започна да отваря пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри" на допуснатите 
участници, по реда на тяхното постъпване:

1. Плик „Предлагани ценови параметри“ от оферта с вход. № 53-98-3/31.03.2017 г. от 
09:44 часа на „Триера Комюникейшънс“ ЕООД, гр. София 1415, бул. „Черни връх“ № 
189 Г, вх. Б, ет. 4, ап. 15, тел: 0897 400 056, факс: 02/9587069, e-mail:
ndraganova@gmail.com, за обособена позиция № 1:

Плик „Предлагани ценови параметри за обособена позиция 1 съдържа:

1. Ценово предложение по чл. 39. ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.1.), съдържащо:
- предлагано възнаграждение за изпълнение на позицията: 12 500.00 (дванадесет 

хиляди и петстотин) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 15 000.00 (петнадесет хиляди) лева, с 
разбивка по количества и единични цени

- аванс -  35 % от стойността на договора
2. Електронен носител на ценовото предложение за позиция 1

Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 2 не се отваря тъй като 
участникът е предложен за отстраняване за обособена позиция № 2 при мотиви, отразени в 
протокол от дата 28.09.2017 г.

2. Пликове „Предлагани ценови параметри“ от оферта с вход. № 5300-1037
1/11.04.2017 г. от 09:49 часа на „Ламбаджиевв Стандарт“ ООД, гр. София 1233, бел. 
„Генерал Столетов“ № 49, тел: 02/44 84 100, 02/832 11 83, факс: 02/931 02 74, e-mail: 
lambadjiev.standart@gmail.com, за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2:

Плик „Предлагани ценови параметри за обособена позиция 1 съдържа:

1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3. т. 2 от ППЗОП (Образец№ 4.!.), съдържащо:
- предлагано възнаграждение за изпълнение на позицията: 7 390.00 (седем 

хиляди триста и деветдесет) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 8 868.00 (осем хиляди осемстотин 
шестдесет и осем) лева, с разбивка по количества и единични цени

- аванс -  не желаят аванс ^
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Плик „Предлагани ценови параметри за обособена позиция 2 съдържа:

1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.2.), съдържащо:
- предлагано възнаграждение за изпълнение на позицията: 10 800.00 (десет 

хиляди и осемстотин) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 12 960.00 (дванадесет хиляди деветстотин 
и шестдесет) лева, с разбивка по количества и единични цени

- аванс -  не желаят аванс

3. Плик „Предлагани ценови параметри“ от оферта с вход. № 53-961-1/12.04.2017 г. от 
10:37 часа на Издателска къща „АБ“ ЕООД, гр. Стара Загора 6000, ул. „Отец Паисий“ № 
58, вх. 0, ет. 3, тел: 042/259 151, 0896 776 865, факс: 042/621 101, e-mail: ik-ab@outlook.com, 
за обособена позиция № 2:

1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.2.), съдържащо:
- предлагано възнаграждение за изпълнение на позицията: 6 980.00 (шест хиляди 

деветстотин и осемдесет) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 8 376.00 (осем хиляди триста 
седемдесет и шест) лева, с разбивка по количества и единични цени

- аванс -  20 % от стойността на договора
2. Електронен носител на ценовото предложение за позиция 2

4. Плик „Предлагани ценови параметри“ от оферта с вход. № 53 -  968 - 2/13.04.2017 г. от 
09:33 часа на „Яна тур“ ЕООД, гр. София 1606, бул. „Македония“ № 19, тел: 0700 1 42 
62, 02/952 00 31, факс: 02/951, 67 06, e-mail: pco@ianatour.com, обособена позиция № 2:

Плик „Предлагани ценови параметри за обособена позиция 2 съдържа:

1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.2.), съдържащо:
- предлагано възнаграждение за изпълнение на позицията: 26 570.00 (двадесет и 

шест хиляди петстотин и седемдесет) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 31 884.00 (тридесет и една 
хиляди осемстотин осемдесет и четири) лева, с разбивка по количества и единични цени

- аванс -  30 % от стойността на договора без ДДС, в размер на 7 971.00 лева

5. Плик „Предлагани ценови параметри“ от оферта с вход. № 53-1010-1/18.04.2017 г. от 
10:08 часа на „Евроланс“ ЕООД, гр. Карлово 4300, ул. „Васил Караиванов“ № 50, тел: 
0887755954, e-mail: eurolance.office@gmail.com, за обособена позиция № 1:

Плик „Предлагани ценови параметри за обособена позиция 1 съдържа:
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1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.1.), съдържащо:
- Електронен носител на ценовото предложение за позиция
- предлагано възнаграждение за изпълнение на позицията: 31 587.90 (тридесет и една 

хиляди петстотин осемдесет и седем лева и 90 ст.) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 37 905.48 
(тридесет и седем хиляди деветстотин и пет лева и 48 ст.) лева, с разбивка по количества и 
единични цени

- аванс -  30 % от стойността на договора без ДДС, в размер на 9 476.37 лева

6. Плик „Предлагани ценови параметри“ от оферта с вход.№ 70 -  179 -  1/18.04.2017 г. от 
10:13 часа на Фондация „Общество на познанието“, гр. София 1404, ул. „Тулча“ № 46, ет. 
4, тел: 0887 137 033, e-mail: officeksf@gmail.com, за обособена позиция № 2:

Плик „Предлагани ценови параметри за обособена позиция 2 съдържа:

1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.2.), съдържащо:
- предлагано възнаграждение за изпълнение на позицията: 15 300.00 (петнадесет 

хиляди и триста) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 18 360.00 (осемнадесет хиляди триста и 
шестдесет) лева, с разбивка по количества и единични цени

- аванс -  20 % от стойността на договор без ДДС а, в размер на 3 060.00 дева
2. CD -  Ценово предложение

7. Пликове „Предлагани ценови параметри“ от оферта с вход. № 5300 — 21638 -  
3/18.04.2017 г. от 11:19 часа на „Инфо Трейдинг“ ООД, гр. Русе 7000, ул. Цар Калоян“ № 
2А, тел: 082/522 525, 0897 968 131, 0897 843 002, факс: 082/521 525, e-mail:
evroproekti2014@gmail.com, за обособена позиция 1 и обособена позиция 2:

Плик „Предлагани ценови параметри за обособена позиция 1 съдържа:

1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3. т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.1.), съдържащо:
- предлагано възнаграждение за изпълнение на позицията: 7 795.00 (седем 

хиляди седемстотин деветдесет и пет) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 9 354.00 (девет хиляди 
триста петдесет и четири) лева, с разбивка по количества и единични цени

- аванс -  не желаят аванс

Плик „Предлагани ценови параметри за обособена позиция 2 съдържа:

2. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.2.), съдържащо:
- предлагано възнаграждение за изпълнение на позицията: 7 300.00 (седем
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хиляди и триста) лева без ДДС, а е ДДС 20 % - 8 760.00 (осем хиляди седемстотин и 
шестдесет) лева, с разбивка по количества и единични цени

- аванс -  не желаят аванс

8. Пликове „Предлагани ценови параметри“ от оферта с вход. № 5300 -  20526 -  
4/18.04.2017 г. от 11:20 часа на „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, град София, 1303, ул. 
„Средна гора“ № 84-86; телефон: 024234859; факс: 024277713; e-mail: office@dmibg.com; 
за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2:

Плик „Предлагани ценови параметри за обособена позиция 1 съдържа:

1. CD -  Ценово предложение за обособена позиция 1
2. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3. т. 2 от ППЗОП (Образец №  4,1.), съдържащо:

~ предлагано възнаграждение за изпълнение на позицията: 8 220.00 (осем хиляди 
двеста и двадесет) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 9 864.00 (девет хиляди осемстотин шестдесет 
и четири) лева, е разбивка но количества и единични цени

- аванс -  35 % от стойността на договора без ДДС, в размер на 2 877.00 лева.

Плик „Предлагани ценови парамегри за обособена позиция 2 съдържа:

1. CD -  Ценово предложение за обособена позиция 2
2. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.2.), съдържащо:

- предлагано възнаграждение за изпълнение на позицията: 5 880.00 (пет хиляди
осемстотин и осемдесет) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 7 056.00 (седем хиляди и петдесет и
шест) лева. с разбивка по количества и единични цени

- аванс -  35 % от стойнос тта на договора без ДДС, в размер на 2 058.00 лева.

В представените от участника образци на ценово предложение за позиция 1 и позиция 
2 -  съответно образец №  4.1 и образец № 4.2.. комисията установява следните противоречия:

- Относно обособена позиция 1: предлаганото общо възнаграждение за позицията, 
посочено от участника в образеца на ценово предложение за позиция 1 е 8 220.00 лева без 
ДДС, съответно 9 864.00 лева с ДДС. В ценовото предложение в табличен вид е представена 
разбивка на тази цена по отделни дейности, количества, единични цени и общи стойности (с и 
без ДДС), като в същата таблица е посочена общата стойност за изпълнението на видовете 
работи за всички количества, с и без ДДС, която не съответства на посоченото по-горе 
общо възнаграждение, а именно 6 850.00 лева без ДДС, и 8 220.00 лева с ДДС.

- Относно обособена позиция 2 : предлаганото общо възнаграждение за позицията, 
посочено от участника в образеца на ценово предложение за позиция 2 е 5 880.00 лева без 
ДДС, съответно 7 056.00 лева с ДДС. В ценовото предложение в табличен вид е представена 
разбивка на тази цена по отделни дейности, количества, единични цени и общи стойности (с
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и без ДДС), като в същата таблица е посочена общата стойност за изпълнението на 
видовете работи за всички количества, с и без ДДС, която не съответства на посоченото 
по-горе общо възнаграждение, а именно: 4 900.00 лева без ДДС, и 5 580.00 лева с ДДС.

Съгласно документацията, раздел IV. Подготовка, съдържание и подаване на 
офертата, т. 2.3.2.офертата на участника трябва да съдържа отделен запечатан 
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция №
 който съдържа ценово предложение на участника на хартиен и електронен носител.
Ценовото предложение се изготвя по приложените образци -  Образец №  4.1 - за обособена 
позиция № 1 и Образец М  4.2 - за обособена позиция № 2. Когато участник подава оферта за 
повече от една обособена позиция в опаковката за всяка от позициите се представят отделни 
не прозрачни пликове с надпис „предлагани ценови параметри” с посочване на позицията за 
която се отнася.

Приложима валута и зачитане при несъответствие: ....................  „Ако е допусната
аритметична грешка при пресмятането/изчисленията на участника, комисията 
извършва повторни изчисления и определя аритметично вярната сума!!! При 
несъответствие между предложените единични цени и общата цена, ще се считат за 
валидни единичните цени, както са оферирани. В случай, че бъде открито такова 
несъответствие, комисията определя аритметично вярната сума и участникът е 
обвързан от така определената сума“.

В случая обаче не става въпрос за аритметична грешка при пресмятането, нито за 
несъответствие между предложените единични цени и общата цена, тъй като в представената 
таблица с начина на образуване на цената за позицията общите стойности за видовете 
дейности са вярно изчислени на базата на посочените в същата таблица единични цени с и без 
ДДС и количествата. Участникът на две различни места в ценовите си предложения за всяка 
от позициите е посочил две различни предлагани общи възнаграждения за изпълнението 
на съответната позиция.

Съгласно документацията за участие, раздел IV. „Подготовка, съдържание и 
подаване на офертата", т. 1.9. Участниците нямат право да предлагат варианти на 
офертите. Същото условие е изрично посочено и в обявлението за обществена поръчка, 
раздел II.2.10) „Информация относно вариантите“ -  възложителят изричио е указал 
„НЕ“, т.е. не се приемат варианти.

Посочвайки на две места различна обща стойност за изпълнение всяка от 
позициите, участникът не е спазил забраната на Възложителя за представяне на варианти в 
офертата, а комисията няма как да избере коя от двете предложени стойности да приеме за^ ^
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вяриа. Така участникът не е изпълнил заложените в документацията условия и съответно 
представената от него оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Предвид изложените мотиви, комисията единодушно предлага на възложителя 
отстраняване на този участник от последващо участие на основание чл. 107, т.1 и т. 2, б. 
„а“ от ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в документацията и на основание 
чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката.

9. Плик „Предлагани ценови параметри“ от оферта с вход. № 5300-9340 - 1/18.04.2017 г. 
от 15:45 часа на „ВАКОЛОР1 ООД, гр. Пловдив 4000, бул. „Източен“ № 80, Бизнес 
център „Микрон“, офис 202, тел: 0888/249 898, e-mail: office@vacoIor.com, за обособена 
позиция № 1:

Плик „Предлагани ценови параметри за обособена позиция I съдържа:

2. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3 ,т. 2 от ППЗОП (Образец№  4.1.), съдържащо:
- предлагано възнаграждение за изпълнение на позицията: 49 400.00 (четиридесет и 

девет хиляди и четиристотин) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 59 280.00 (петдесет и девет 
хиляди двеста и осемдесет) лева, с разбивка по количества и единични цени

- аванс -  18 % от стойността на договора без ДДС, в размер на 8 892.00 лева

10. Плик “Предлагани ценови параметри“ от оферта с вх. № 5300-1015-5/18.04.2017г. от 
16:00 часа на „Д-Медия“ ООД, град Велико Търново 5000, ул. „Христо Ботев“ № 86; 
телефон: 062/604 600; факс: 062/622 236; e-mail: dmedia.bg@gmail.com; за обособена 
позиция № 1:

Плик „Предлагани ценови параметри за обособена позиция 1 съдържа:

1. CD -  Ценово предложение за обособена позиция )
2. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец №  4.1.), съдържащо:

- предлагано възнаграждение за изпълнение на позицията: 10 500.00 (десет 
хиляди и петстотин) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 12 600.00 (дванадесет хиляди и шестстотин) 
лева, с разбивка по количества и единични цени

- аванс -  не желаят аванс

Плик „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция 2 не се отваря, тъй като 
участникът е предложен за отстраняване от участие за тази позиция с протокола от 28.09.2017 
г. при мотиви, отразени в същия. ^

Този документ е създаден в рамките на проект BG 16RFOP001 - 1.004-0004 ,, Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на град Велико Търново ", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в 
растеж" 2014-2020 <*.. 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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11. Плик „Предлагани ценови параметри“ от оферта с вх, № 5300-3058-3/18.04.2017г. на 
Издателска къща „Борба“ АД, град Велико Търново 5000, ул. „България“ № 2, ет. 3; 
телефон: 062/62 40 14; факс: 062/62 03 08; e-mail: borbavt@vali.bg; за обособена позиция №
U

Плик ..Предлагани ценови параметри за обособена позиция 2 съдържа:

3. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.2.), съдържащо:
- предлагано възнаграждение за изпълнение на позицията: 15 600.00 (петнадесет 

хиляди и шестстотин) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 18 720 (осемнадесет хиляди седемстотин 
и двадесет) лева, с разбивка по количества и единични цени

- аванс -  20 % от стойността на договора без ДДС, в размер на 3 120.00 лева

Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, при мотиви

- 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. A, er. 1, ап. 2; телефон: 0898472714;; електронна поща 
за кореспонденция: nassfactor@gmail.com ; лице за контакти: Лора Димитрова, за участие 
за обособена позиция № 2

- 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@vahoo.com; лице за контакти: 
Мирослав Николов, за участие за обособена позиция №2

- 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 № 2

- 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“ №

Този документ е създаден в  рамките на проект  BG16RFO PO O 1-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на град Велико Търново ", които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма .. Региони в 
растеж " 2014-2021) г.. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Общини 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

отразени в протоколите от работата на комисията.

2014-2020
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189 Г, вх. Б, ет. 4, ап. 15; телефон: 02/9587069, 0897 400056; факс: 02/9587069; електронна 
поща за кореспонденция: ndraganova@gmail.com . Лице за контакти: Нели Апостолова, 
подадена за обособена позиция № 2

-Оферта с вход. № 5300 -  20526 -  4/18.04.2017 г. от 11:20 часа на „Ди Ем Ай 
Дивелопмънт“ ЕООД, град София, 1303, ул. „Средна гора“ № 84-86; телефон: 024234859; 
факс: 024277713; e-mail: office@dmibg.com; за обособена позиция № 1 и обособена 
позиция № 2

Комисията допуска следните оферти:

I. 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, ан. 15; телефон: 02/9587069, 0897 400056; факс: 02/9587069; 
електронна поща за кореспонденция: ndraganova@gmail.com . Лице за контакти: Нели 
Апостолова, подадена за обособена позиция № 1.

II. Оферта с вх. № 5300-1037-1/11.04.2017 г. от 09:49 ч. от "Ламбаджиев стандарт" ООД, 
с ЕИК: 130862812, 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: lambadiiev.standart@gmail.com; лице за контакт: Ирена Ламбаджиева, за участие 
за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2

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

IV. Оферта е вх. № 53-968-2/13.04.2017 г. от 09:33 часа на „Яна тур“ ЕООД, с ЕИК: 
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: pco@ianatour.eom; лице за контакти: Илияна Щерева -  Иванова, за 
участие за обособена позиция № 2

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 ^

Този документ е съзоаден в рамките на проект B G 1 6 R F O P 0 0 I-1.009-0004 Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на град Велико Търново ", 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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VI. Оферта с ех. № 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  '

VII. 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 Венкова, за 
участие за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2

VIII. 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: office@vacolor.com; лице за контакти: Васил Стоев, за участие за 
обособена позиция № 1

IX. 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

X. Оферта с 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

ф ф

Комисията извърти изчисления за наличието на предложение с 20 на сто по- 
благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, като 
установи, че това обстоятелство е налице за участниците:

За обособена позиция 1:
„Триера комюникейшънс“ ЕООД. гр. София

„Д-Медия" ООД. гр. Велико Търново ^

Този документ е създаден в рамките на проект B G I6R FO PO O 1-1.009-0004  ..Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на град Велико Търново ", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Региони в 
раст еж " 2014-2020 г.. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Пялата 
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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„Инфо Трейнинг“ ООД, гр. Русе 
"Ламбаджиев стандарт” ООД, гр. София

За обособена позиция 2:

„Инфо Трейнинг“ ООД, гр. Русе 
Издателска къща „АБ“, гр. Стара Загора 
"Ламбаджиев стандарт" ООД, гр. София

В съответствие с чл, 72, ал. 1 от ЗОП, комисията е решила за изиска от посочените 
участници подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от тях 
цени, която следва да бъде представена в 5 (пет) дневен срок от получаване на искането.

Комисията приключи работа в 12; 20 часа.

До участниците в процедурата са изпратени писма с искане за удължаване на валидността на 
офертите до дата 30.11.2017 г.

На дата 13.11.2017 г. комисията проведе заседание от 10; 00 часа до 12: 00 часа и разгледа 
постъпилите в срок обосновки,

В законоустановения срок са постъпили отговори от участниците, както следва:
- „ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ“ ООД, гр. София, с вход. № 5300 -  7788 -  3/04.10.2017 г.
- „Д -  Медия“ ООД, гр. Велико Търново, с вход. № 5300 -  1015 -  10/06.10.2017 г.
- „Инфо Трейдинг“ ООД, гр. Русе, с вход. №  5300-21638  -  9/06.10.2017 г.
- Издателска къща „АБ“ ЕООД. гр. Стара Загора, с вход. № 3 1 -  207 -  2/06.10.2017 г.
- „Триера Комюникейшънс“ ЕООД, гр. София, с вход. № 53 -  98 -  15/06.10.2017 г.

Комисията установява, че отговорите са постъпили в срок.

Възложителят е изискал с писма с изх. № 9153-00-5/27.10.2017 г. за удължаване срока на 
работа на комисията до дата 30.11,2017 г. В указания срок не са удължили срока на 
валидност на офертите участник „Международна търговска и бартерна къща“ ЕООД и 
участник „Издателска къща „Борба“.
Участник „Международна търговска и бартерна къща” ЕООД е предложен за отстраняване 
при мотиви, отразени в протокол №3 от дата 28.09.2017 г.
Участник „Издателска къща „Борба“ не е представил отговор, с който да удължи валидността 
на офертата и към датата на днешното заседание няма изразена от участника воля за

56

Този документ е създаден в рамките иа проект B G 16R F O P 001-1 .009-0004  ..Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на град Велико Търново", които 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 
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продължаване на участието му в процедурата. Горните обстоятелства и условията на 
документацията, изискващи разглеждането на оферти в срока им на валидност мотивират 
комисията да предложи участника за отстраняване от последващо участие в процедурата на 
основание чл. 107, т.2, буква „а" от ЗОП.

Комисията пристъпва към разглеждане на постъпилите отговори от участниците, от които е 
изискана писмена обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП.

I. Обосновка с вход. № 5300 -  7788 -  3/04.10.2017 г. на „ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ“ 
ООД, гр. София 1233, бул. „Генерал Столетов“ № 49, тел: 02/44 84 100, факс: 02/931 02 74, 
02/44 84 101, за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.

Комисията установи наличието на приложпо писмо, както и две папки с приложени 
обосновки и документи за двете обособени позиции.

Папка 1 (за обособена позиция П съдържа:
1. Писмо с изх. № 353/03.10.2017 г„ подписано и подпечатано от Бойко Ламбаджиев -  

Управител -  2 страници
2. Обосновка -  цени по Обособена позиция № 1 -  8 страници
3. Разбивка цени по обособена позиция № 1, подписана и подпечатана от Бойко

Ламбаджиев -  Управител
4. Декларация, че участникът не е получавал и не получава държавна помощ, подписана и 

подпечатана от Бойко Ламбаджиев -  Управител
5. Извлечение относно прилагането на чл. 70, ал. 1-3 от ЗОП -  2 страници
6. Заверено копие на фактура за изработка, доставка и монтаж на билборд, от 13.04.2017 г.
7. Заверено копие на аналитична оборотна ведомост -  3 страници(Заверено копие на 

извлечение от инвентарна книга -  4 страници
8. Заверено копие на писмо от Агенция „Митници“ до „Ламбаджиев Стандарт" относно 

издаване на ЕОРИ номер и на приложение за регистрация и идентификация на 
икономически оператор (EORI) - 2  страници

9. Заверено копие на Справка за актуално състояние на действащите трудови договори 
към дата 20.07.2017 г. за „Ламбаджиев Стандарт"

10. Заверено копие на Сертификат ISO 9001:2008 (на англ. ез. и бълг. ез.) -  2 страници

Участникът обосновава предложените от него цени за артикулите и услугите с 
„икономическите особености на производствения процес" и „наличие на изключително 
благоприятни условия" . Подчертава, че ще се прилага „икономичност при изпълнението на 
поръчката", формиране на ниски цени, посредством максимално използване на собствени 
ресурси на фирмата и прилагане на невисоки, но достатъчни %-ти на печалба. Разполага със 
значителен материален и експертен ресурс за самостоятелно реализиране на достатъчно 
крупни поръчки. При изпълнението няма да използва подизпълнители и така в

Този документ е създаден в рамките на проект B G  16R FO P001 -1 .009-0004 .. Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на град Велико Търново ", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Региони в 
растеж " 2014-2020 д ,  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 официалнопю становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР
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предложените от него цени не се калкулира и % печалба за подизпълнител. Ще използват 
собствен внос на рекламни материали и консумативи, собствена организация по 
реализацията на проекта, собствен дизайн и предпечат, собствено производство и монтаж 
на билбордове и табели, собствен транспорт. Поради дългогодишната си биография, 
участникът ползва значителни отстъпки при закупуването на метали и консумативи за 
изработката на билбордовете и табелите, което рефлектира при ценообразуването. Разполагат 
със собствен дизайнерски екип от пет дизайнера на постоянен трудов договор и значителен 
експертен ресурс от координатори, организатори и производствен екип, в подкрепа на което 
прилагат обобщена справка от НЛП. Имат собствена производствена база за печат на винили 
за билбордове и банери. Разполагат със собствено архитектурно-конструктивно бюро с 
проектантска правоспособност, сертифицирано по ISO 9001:2008, което изготвя типовия 
конструктивен проект на билбордовете. Имат разработена собствена конструктивна 
разработка за билбордна конструкция, с високи ветрови показатели на издържливост, която не 
е високо-металоемка, което пряко влияе на себестойността на изпълнение.

Прилагат таблици, съдържащи разбивки на предложените цени, от които ясно се виждат 
параметрите, по които са структурирани предложените цени.

Декларират, че не получават държавна помощ, като е приложена декларация в подкрепа на 
този факт.

Прилагат фактура, доказваща ценовите параметри за изработката и монтажа на 10 
билборда, аналитична оборотна ведомост за инструменти и оборудване за производство на 
табели и билборди, инвентарна книга за 2015 г., документ за EORI номер, доказващ външно
търговската дейност на участника по внос на рекламни и сувенирни артикули и консумативи, 
справка от НАП за актуалните трудови договори в дружеството, както и сертификат ISO 
9001:2008 за качество в предмета на поръчката, доказващ сертификацията и на архитектурно- 
конструктивната дейност по изгот вяне на проекта за билборд.

Участникът е представил ценова обосновка, съдържаща подробна информация с 
доказателствен характер като се е позовал на чл. 72, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗОП, а именно: 
икономически особености на производствения процес и наличие на изключително 
благоприятни условия за участника.

Предвид горното комисията единодушно приема така представената от участника 
писмена обосновка за позиция I.

Папка 2 (за обособена позиция 2) съдържа:
1. Обосновка -  цени по Обособена позиция № 2 -  8 страници
2. Разбивка цени по обособена позиция Хе 2, подписана и подпечатана от Бойко 

Ламбаджиев -  Управител
3. Декларация, че участникът нс е получавал и не получава държавна помощ, подписана и 

подпечатана от Бойко Ламбаджиев -  Управител
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4. Извлечение относно прилагането на чл. 70, ал. !-3 от ЗОП -  2 страници
5. Заверени копия на оферти и разпечатка от e-mail -  6 страници
6. Заверено копие от инвентарна книга — 4 страници
7. Заверено копие на Справка за актуално състояние на действащите трудови договори 

към дата 20.07.2017 г. за „Ламбаджиев Стандарт1’

За тази позиция участникът също обосновава предложените от него цени за артикулите и 
услугите с „икономическите особености на производствения процес“ и наличие на 
изключително благоприятни условия“. Подчертава, че ще се прилага „икономичност при 
изпълнението на поръчката11, формиране на ниски цени, посредством максимално използване 
на собствени ресурси на фирмата и прилагане на невисоки, но достатъчни %-ти на печалба. 
Разполага със значителен материален и експертен ресурс за самостоятелно реализиране на 
достатъчно крупни поръчки. При изпълнението няма да използва подизпълнители и така в 
предложените от него цени не се калкулира и % печалба за подизпълнител. Щс използват 
собствена организация по реализацията, собствен дизайн и предпечат по изготвяне на 
публикациите, както и на съпътстващите материали по организация на проявите, 
собствен транспорт по организация па събитията, собствено оборудване, организация и 
експерти на постоянен трудов договор за провеждане на мащабни прояви, вкл. 
пресконференции и официални церемонии. Участникът притежава значително собствено 
оборудване за провеждане на мащабни събития -  мултимедии, екрани, озвучителни системи, 
микрофони, лаптопи, шатри, лопати, кирки, строителни каски и др. оборудване. Разполагат 
със собствен дизайнерски екип от пет дизайнера на постоянен трудов договор с висока 
ефективност на работа и значителен експертен ресурс от координатори, организатори и 
производствен екип, в подкрепа на което прилагат обобщена справка от НАП; разполагат и 
със собствен транспорт за обезпечаване на организацията; собствено оборудване (няколко 
комплекта) за едновременно провеждане на няколко събития -  мултимедии, екрани, 
озвучителни системи, микрофони, лаптопи, шатри и други елементи за провеждане на 
пресконференции, официални церемонии, хепънинги, обучения и т.н.; имат собствен екип 
„Връзки с обществеността“ по изготвяне на публикациите и прессъобщенията, както и 
получава значителни отстъпки от медии в цялата страна.

Прилагат таблици, съдържащи разбивки на предложените цени, от които ясно се виждат 
параметрите, по които са структурирани предложените цени.

Декларират, че не получават държавна помощ, като е приложена декларация в подкрепа на 
това твърдение.

Прилагат заверени копия на оферти за извършени от тях услуги, на инвентарна книга, 
справка от НАП за актуално състояние на действащи трудови договори.

Участникът е представил ценова обосновка, съдържаща подробна информация с 
доказателствен характер като се е позовал на чл. 72, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗОП, а именно:
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икономически особености на производствения процес и наличие на изключително 
благоприятни условия за участника.

Предвид горното комисията единодушно приема така представената от участника 
писмена обосновка за позиция 2.

II. Обосновка с вход. № 5300 -  1015 -  10/06.10.2017 г. на „Д -  Медия“ ООД, гр. Велико 
Търново, ул. „Христо Ботев“ 86, тел: 062/604 600, факс: 062/622 236, e-mail: 
dmedia.bg@gmail.com, Станислав Стоянов, съдържа:

1. Обосновка за обособена позиция I. подписана и подпечатана от Станислав Стоянов - 
управител -  7 страници

Представената от участника обосновка е на база посочените в документацията 
критерии, които са: икономически особености на производствения процес, на предоставяните 
услуги или на строителния метод. Наблягат на дългогодишния си опит в областта на 
рекламата, печата и металните конструкции, както и на това че притежават специфична и 
модерна техника и специалисти. Внедряват собствен софтуер за управление на работния 
процес (ERP), с койго допълнително се оптимизира времето за организация и 
комуникация между отделните звена, което би довело до скъсяване на сроковете за 
изпълнение, а оттам -  и до по-ниска себестойност в компонента „разходи за труда“. На 
следващо място изтъкват пълното техническо обезпечаване (собствени бази и машини), 
както и екип от специалисти с дългогодишен огшт (по отделни звена), подготвени да 
изпълнят качествено и в кратки срокове дейностите. Посочено е. че участникът разполага и с 
пълна материална и складова наличност, също имаща отношение към бързото и качествено 
изпълнение. Подробно е описан процесът и методиката на взаимодействие и управление, в 
който се включват подходящия екип, техниката, осъществявания контрол, както и 
последователността от действия, които да доведат до правилно планиране, позициониране и 
успешно реализиране на проекта. Изброени са принципите и подходите, които участникът ще 
приложи при реализирането на дейностите (сътрудничество, екипиост. редовна комуникация, 
гъвкавост, съгласуваност, спазване на заложените във времевия график срокове за изпълнение 
на отделните дейности).

Посочени са избрани технически решения и наличие на изключително 
благоприятни условия за участника -  съоръженията са снабдени с необходимата 
техническа документация в частите Архитектура и Конструкция, изготвени и заверени от 
лицензиран архитект и инженер-конструктор, поради което инвестицията за 
документацията е вече направена и се спестява при формирането на цената на 
изделията.
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На следващо място е посочено, че участникът разполага на склад с вече произведени 
билбордове, табели и банер стойки, част от по-голям страничен производствен процес, при 
който заради обема на поръчките е успял да договори ниски цени на материалите от 
доставчиците. Във връзка с това участникът се позовава на „оригиналност на предложеното 
решение по отношение на строителството, доставките или услугите“.

С оглед описаните в офертата на участника предпоставки е видно, че участникът 
разполага с реален капацитет и възможност да произведе описаните изделия сам и без 
необходимост от външни изпълнители, на икономична цена и в кратък срок. За транспорт 
използват собствени превозни средства и техника. Фактът, че всички дейности ще бъдат 
извършени със собствен персонал и техника, както и описаната в офертата структура на 
управление, обуславят оптимизация на производствения процес, което води до възможността 
за предлагане на по-ниска цена.

Участникът е представил ценова обосновка, съдържаща подробна информация с 
доказателствен характер като се е позовал на чл. 72, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗОП, а 
именно: икономически особености на производствения процес; избрани технически 
решения и наличие на изключително благоприятни условия за участника; оригиналност 
на предложеното решение; спазване на задълженията но чл.115 от ЗОП.

Предвид горното комисията единодушно приема така представената от участника 
писмена обосновка за позиция 1.

III. Обосновка с вход. № 5300 -  21638 -  9/06.10.2017 г. на „Инфо Трейдинг“ ООД, адрес за 
кореспонденция: гр. Русе 7000, ул. „Цар Калоян“ № 2А, тел: 0897 968 131, факс:
082 521 525, e-mail: evroproekti2014@gmail.com, лице за контакти: Десислава Венкова,
съдържа:

Папка 1 съдържа:
1. CD със снимков материал по отношение на реализирани информационно-рекламни 

материали
2. Подробна писмена обосновка (изх. № 122/03.10.2017 г.) за позиция 1, подписана и 

подпечатана от Десислава Венкова - управител -  5 листа
3. Заверени копия на оферта, заповед и референции - 26 листа

Участникът е представил обосновка, в която разяснява, че машините и оборудването на 
фирмата, както и добрите практики с дългогодишни контрагенти, осигуряват икономичност 
при формирането на ценовите параметри. Описано е техническото оборудване, както и 
предимствата му, водещи до формирането на по-ниска цена. Набляга се на това, че към 
настоящия момент дружеството разполага със собствени ресурси -  вече обезпечени 
финансово, които няма да се калкулират към настоящата поръчка. Посочени са
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основните задачи и отговорности на членовете на екипа, от което е видно, че Изпълнителят е 
възприел механизма на съвместна и колективна работа между отделните експерти при 
изпълнението на дейностите, което пък е предпоставка и гаранция за достигане на висок 
процент икономичност. Подробпо е описан механизма на ценообразуването, като е обяснено, 
че залагат нисък процент печалба, с цел реализирането на обороти. Според участника това 
представлява оригинално решение на фирмата, което води до икономичност при изпълнението 
на поръчката.

Па следващо място се излагат обстоятелства, които участникът определя като 
„изключително благоприятни“. Ниската стойност за изработка на съответното количество 
материали се дължи на икономичността на консумативите и суровините, с които работи 
участникът. Непрекъснато се правят проучвания за цените и се поддържат партньорства с 
различни търговци, с цел при необходимост да се реагира бързо и адекватно. Това участникът 
определя като иновативно решение, с което се неутрализират евентуални рискове за 
невъзможност на изпълнението. Поясняват също, че поради големия обем поръчки и 
съответно количества доставки, доставчиците правят и по-големи отстъпки. Не на последно 
място -  изпълнителят държи на склад определени количества от повечето рекламни материали 
и консумативи с цел по-бърза реакция. Друго благоприятно условие, изтъкнато от участника е, 
че дружеството има сключени договори с куриерски фирми с изключително преференциални 
условия на доставка, което от своя страна намалява разходите за транспорт на доставките, 
което пък води до икономичност при изпълнение на поръчката. Отношение към 
икономичността според участникът има и внедрената система за качество, която води до 
стриктпа организация, ниски разходи за човешки ресурс по администриране на данни.

Така изложените обстоятелства според участника представляват изключително 
благоприятни обстоятелства за изпълнението на поръчката, които биха могли да доведат до 
намаление на предлаганата цена. В подкрепа на изложените от него твърдения участникът 
представя доказателства {оферти от негови контрагенти) за предложените от него цени.

Участникът е представил ценова обосновка, съдържаща информация като се е 
позовал на чл. 72, ал. 2, г. 1 - т. 4 от ЗОП, а именно: икономически особености на 
производствения процес; избрани технически решения; оригиналност на предложеното 
решение; спазване на задълженията по чл.115 от ЗОП.

Предвид горното комисията единодушно приема така представената от участника 
писмена обосновка за позиция I .

Папка 2 съдържа:
1. CD, съдържащо документи и снимков материал от изпълнени събития и реализирани 

ипформационно-рекламни материали
2. Подробна писмена обосновка (изх. № 123/03.10.2017 г.) за позиция 2. подписана и 

подпечатана от Десислава Венкова - управител -  8 листа
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3. Заверени копия на фактури, заповеди., фирмени оферти, приемо-прсдавателни 
протоколи, снимков материал, сертификат, удостоверения за добро изпълнение - 32

Участникът е представил разбивка на цените по дейности и количества, като посочва, 
че би реализирал сравнително ниска печалба (което е и политика на фирмата). Дружеството 
залага на оригинал но решение, водещо до икономичност при изпълнение на поръчката, 
като се стреми към малка печалба и ниски цени. Разполага с необходимия технически и 
човешки ресурс, който да обезпечи работата като се спестят допълнителни разходи. Освен 
това се посочва, че изпълнителят се ползва с преференциални цени относно предлаганите 
конферентни зали, наем на сцени, кетъринг, като в същото време са спазени изискванията, 
заложени в техническата спецификация.

Изложените по-горе обстоятелства представляват „изключително благоприятни 
обстоятелства1- за изпълнението на поръчката, които водят до икономичност при формирането 
на ценовото предложение.

В подкрепа на посоченото участникът е приложил доказателства (оферти от 
контрагенти), касаещи предлаганите от него цени.

Участникът е представил ценова обосновка, съдържаща информация като се е 
позовал на чл. 72, ал. 2, т. 1 - т. 4 от ЗОП, а именно: икономически особености на 
производствения процес; избрани технически решения; оригиналност на предложеното 
решение; спазване на задълженията по чл.115 от ЗОП.

Предвид горното комисията единодушно приема така представената от участника 
писмена обосновка за позиция 2.

IV. Обосновка с вход. № 31 — 207 -  2/06.10.2017 г. на Издателска къща „АБ“ ЕООД, гр. 
Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ 58, вх. 0, ет. 3, тел: 042/259 151, 0896 776 865, факс: 042/ 
621 101, e-mail: ik-ab@outlook.com, Анелия Минкова, за обособена позиция № 2. съдържа:

1. Обосновка на предложена цена. подписана и подпечатана от Анелия Минкова -
Управител -  4 страници

2. Заверени копия на оферти -  3 страници
Списък с договори по оперативни програми -  7 страници

Участникът посочва основните методи за формирането на предложената цена — 
калкулиране на разходите за производство и отчитане на конкурентната среда с цел 
гарантиране на оптимално съотношение цена-качество. Представена е разбивка (в %) на 
включените в цената разходи: производствени разходи, финансови разходи, извънредни 
разходи, риск и печалба. Акцентират на ниските цени на вложените материали и услугите

63

Този документ е създаден в рамките на проект B G 16R F O P 00I-I.0U 9-0004  ..Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на град Велико Търново ", конто 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 Be ;ико Търново и при никакви обстпяте кт ва не може 
да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР

листа

2014-2020 г. "

mailto:ik-ab@outlook.com


X' 8Р0ПЕИСКИ СЪЮ' 
f f ip o n i  ИСК 1* ФОНД !А

« п и и м н о м ж п и е  ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО РЕГИ°™ *РАСТЕЖ

по изработка и доставка, наличието на собствена материална база и разработена вътрешна 
система за контрол на качеството. Ползват търговски отстъпки за количествата на продуктите, 
предмет на поръчката, което също е заложено в ценообразуването. Занижени са разходите за 
заплати, комуникации и транспорт. Рискът при изпълнението на поръчката е сведен до 
минимум поради наличието на необходимото оборудване, както и висококвалифициран 
персонал с доказани експертни компетенции. Поради финансовата си стабилност участникът е 
занижил и предлагания от него % печалба.

Изброени са фактори, влияещи благоприятно върху формирането на ниска цена, а 
именно: създадена вътрешна организация на контрол на качеството, прилагане на добри 
практики на управление, изградена комуникация с Възложителя и система за управление на 
риска, което е предпоставка за опитмално разпределение на технологичните и човешки 
ресурси. Техническото изпълнение е обезпечено със собствена техническа база и собствен 
квалифициран персонал, което гарантира намаляване на разходите. Предлагат оригинални 
дизайнерски проекти, в рамките на предложените цени. Като изключително 
благоприятни условия за изпълнението на поръчката са посочени: наличие на трудови и 
граждански договори с експертите и специалистите, наличие на договори с доставчици на 
материали с гарантирана отстъпка; изгодни договори за кетъринг услуги, за брандиране, 
наличие на собствена материално-техническа база. наличие на добър професионален опит на 
служителите и изпълнението на множество договори.

В подкрепа на изложеното участникът представя оферти, както и списък с изпълнени 
договори и референции.

Участникът е представил ценова обосновка, съдържаща информация като се е 
позовал на чл. 72, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗОП, а именно: икономичност при изпълнението на 
обществената поръчка; наличие на изключително благоприятни условия за 
формирането на по-ниска цена.

Предвид горното комисията единодушно приема така представената от участника 
писмена обосновка за позиция 2.

V. Обосновка с вход. № 53 -  98 -  15/06.10.2017 г. на „Триера Комюникейшънс“ ЕООД, 
гр. София 1415, бул. „Черни връх“ № 189 Г, вх. Б, ет. 4, ап. 15, тел: 0897 400 056, факс: 
02/9587069, e-mail: ndraganova@gmail.com, за обособена позиция № 1, съдържа:

1. Обосновка за начина на образуване на ценовото предложение, подписана и подпечатана 
от Нели Апостолова - Управител -  5 листа

2. Заверени копия на оферти, технически характеристики и др. - 12 листа
3. Заверени копия на сертификати, свидетелства за регистрация, фактури — 23 страници
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Участникът посочва, че при изготвяне на ценовото си предложение се ръководи от 
следните обективни обстоятелства, обуславящи методиката на ценообразуване и финалнага 
стойност на ценовото предложение: минимизиране на разходите; рентабилност (свързана с 
използването на собствен ресурс, професионален опит); ползвани преференции и отстъпки; 
оригинални технически решения във връзка с изпълнението. Подробно е описано как гочно е 
формирана цената па всяка от дейностите и разходите, свързани с изпълнението. Представена 
е подробна разбивка на цените по под-дейности.

Първият- фактор, на който се набляга, е „техни ческ о предлож ение, м етодология за 
изпъ лнен ие на поръчката, ор иги нални технически р еш ен и я “ . Създадена е онтим ална  
ор гани зац ия, интегрирано планиране, логистика, мониторинг и изпълнение, базирани на 

) организация е оптимално разпределение на технологичните и човешки ресурси, мониторинг и 
управление на риска,. интегриран „мрежови“ график за реализиране на дейностите, което 
гарантира изпъ лнение с м и ни м ал ни  ресурси и гарантирано качество, и поради това -  
изклю чително благоприятни  цени. При изпълнението па дейностите ще бъде използван 
иповативен високо технологичен софтуерен продукт, който ще позволява интегрирано 
мрежово планиране на дейностите и създаване на портфолио от функционални графици, а 
оггам -  и оптимизиране на времето за изпълнение на услугите, съответно оптимизиране на 
бюджета и финансова икономичност. На следващо място предлагат прилагане на 
специализирано софтуерно ГГ-решеиие за on-line мониторинг в реално време върху 
изпълнението иа дейностите, което води до оптимизиране на разходите, намаляване на 
времевия ресурс и също постигане на икономичност. On-line мониторингът е иновативен 
подход, базиран на възможността за следене на изпълнението и саттусът на всяка от 
дейностите, предмет на това изпълнение. Друго техническо решение е доброто разпределение 
на материалните и човешки ресурси, оптималното разпределение на функциите между 
членовете на екипа, което гарантира добрата координация и ефективност при изпълнението. 
Доброто администриране на дейностите включва ефективната комуникация и съгласуване на 
дейностите с Възложителя. Не на последно място изтъкват и превенцията, минимизирането и 

) контрола на риска, което също води до оптимизиране и минимизиране на разходите.
Като втори важен фактор е посочена ценовата политика на участника, а именно -  ниска  

норма на печалба към възложители от сектора на държавните и общински институции, и 
социално и обществено значими проекти.

Третият съществен фактор е професионалният опит. експертиза и сертификати, също 
гарантиращ качеството на изпълнението и същевременно благоприятни цени.

Като комбинация тези три посочени фактора гарантират качество, рентабилност и 
оптимизирано използване на собствени ресурси, а оттам и изключително благоприятни 
условия и постигане на икономичност при изпълнението на поръчката.

Представени са доказателства (оферти, ценоразписи, фактури и др,), подкрепящи 
твърденията на участника.

Този документ е създаден в рамките на проект B G i 6RFOPOOI -1 .(Ш -0 0 0 4  ..Привлекателни и съхранена автентични 
гридска среди на град Велико Търново ", който се осъществява с финансовата подкрепи па Оперативна програма Региони в 
раст еж " 2014-2020 г.. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Пялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може 
да се счита, че този документ отразява официсапотп становище на Европейския съюз и Управляващия орган иа ОПРР
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е з р о п ж п и  съю::
! e P O n t  ИСКИ Ф О Н Д  ЗА  

И.ГИОНААМО Р А З В И Ш ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИОНИ В  РАСТЕЖ

Участникът е представил ценова обосновка, съдържаща информация като се е 
позовал на чл. 72, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП, а именно: икономичност при изпълнението 
на обществената поръчка; наличие на изключително благоприятни условия за 
формирането на по-ниска цена (използване на собствен ресурс, преференции и 
отстъпки); оригинални технически решения.

Предвид горпото комисията единодушно приема така представената от участника 
писмена обосновка за позиция 1.

След като разгледа представените обосновки, комисията реши да допусне до оценка на 
ценовите предложения на следните участници:

За позиция 1:
„Триера Комюникейшънс“ ЕООД, гр. София 
„ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ“ ООД, гр. София 
„Евроланс“ ЕООД, гр. Карлово 
„Инфо Трейдинг“ ООД, гр. Русе 
„Ваколор“ ЕООД, гр. Пловдив 

„Д-Медия“ ООД, гр. Велико Търново

За позиция 2:
„ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ“ ООД, гр. София 
Издателска къща „АБ“ ЕООД, гр. Стара Загора 
„Яна Тур“ ЕООД, гр. София 
Фондация „Общество на познанието“, гр. София 
„Инфо Трейдинг“ ООД, гр. Русе

Като взе предвид, че съгласно обявлението и документацията за обществената поръчка 
оценяването на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерий „НАЙ-НИСКА 
ЦЕНА” съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. комисията пристъпи към оценяването на 
допуснатите оферти, както следва:

Съгласно посоченото в документацията офертата на участника с най-ниско 
възнаграждение /най-ниска цена/ в лева за изпълнение на позицията получава максимален 
брой точки — 100 точки. Оценките на останалите оферти се изчисляват по формулата:

Ц = (Ц тш /Ц п) х 100 =  (брой точки)

Където Цп е предложената цена за изпълнение на позицията в лева без ДДС съгласно 
Ценовото предложение на съответния участник, ^

Този доклчент е създаден в рамките на проект BG 16RFOPOO1-1.009-0004 Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на град Велико Търново ", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма .. Региони в 
растеж " 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за региона"но развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може 
да се счита, чс този документ отразява официалнота становшце на Европейския съюз и Управляващия орган на OTll’P 
2014-2020 г. "



Където Uinin е най-ниската предложена цена за изпълнение на позицията в лева без 
ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници за съответната позиция.

Съобразио така определената формула, резултатите на участниците са. както следва:

Предлагани възнаграждения за позиция 1:

Участник Предлагано
възнаграждение

Резултат/оценка

„Триера Комюникейшънс* ЕООД, 
гр. София

12 500.00 лева без ДДС 7 390/12 500 х 100 = 
0.5912 х 100 = 59.12 т.

„ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ** 
ООД, гр. София

7 390.00 лева без ДДС 100 т.

„Евроланс" ЕООД, гр. Карлово 31 587.90 лева без ДДС 7 390/31 587.90 х 100 = 
0.2340 х 100 = 23.40 т.

„Инфо Трейдинг*' ООД, гр. Русе 7 795.00 лева без ДДС 7 390/7 795 х 100 = 0.9480 
х 100 = 94.80 т.

„Ваколор“ ЕООД. гр. Пловдив 49 400.00 лева без ДДС 7 390/49 400 х 100 = 
0.1496 х 100= 14.96 т.

„Д-Медия** ООД, гр. Велико 
Търново

10 500.00 лева без ДДС 7 390/10 500 х 100 = 
0.7038 х 100 = 70.38 т.

Предлагани възнаграждения за позиция 2:

Участник Предлагано
възнаграждение

Резултат/оценка

„ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ“ 
ООД, гр, София

10 800.00 лева без ДДС 6 980.00/10 800.00 х 100 = 
0.6463 х 100 = 64.63 т.

Издателска къща „АБ-* ЕООД, гр. 
Стара Загора

6 980.00 лева без ДДС 100 т.

„Яна Тур“ ЕООД, гр. София 26 570.00 лева без ДДС 6 980.00/26 570.00 х 100 = 
0.2627 х 100 = 26.27 т.

Фондация „Общество на 
познанието1', гр. София

15 300.00 лева без ДДС 6 980.00/15 300.00 х 100 = 
0.4562 х 100 = 45.62 т.

„Инфо Трейдинг** ООД, гр. Русе 7 300.00 лева без ДДС 6 980.00/7 300.00 х 100 = 
0.9562 х 100 = 95.62 т.
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i «АЛН 'И Ш ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Предвид горното и вземайки предвид, че цената е единствен критерий за оценка, 
комисията определя следното класиране:

За позиция 1:

1-во място: „ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ“ ООД, гр. София - 100 т.
П-ро място: „Инфо Трейдинг“ ООД, гр. Русе -  94.90 т.
III-то място: „Д-Медия“ ООД, гр. Велико Търново -  70.38 т.
IV-то място: „Триера Комюникейшънс“ ЕООД, гр. София -  59.12 т.
V-то място: „Евроланс“ ЕООД, гр. Карлово -  23.40 т.
VI-то място: „Ваколор“ ЕООД, гр. Пловдив -  14.96 т.

За позиция 2:

1-во място: Издателска къща „АБ“ ЕООД, гр. Стара Загора -  100 т.
Н-ро място: „Инфо Трейдинг“ ООД, гр. Русе -  95.62 т.
III-то място: „ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ“ ООД, гр. София -  64.63 т.
IV-то място: Фондация „Общество на познанието“, гр. София -  45.62 т.
V-то място: „Яна Тур“ ЕООД, гр. С офия-2 6 .2 7  т.

Комисията предлага на възложителя да сключи писмен договор е класирания на първо 
място участник, както следва:

За обособена позиция 1:

1-во място: „ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ“ ООД, гр. София 1233, бул. Генерал 
Столетов“ № 49, тел: 02/44 84 100, 02/832 11 83, факс: 02/931 02 74, е-
mail:Iambadjiev.standart@gmaiI.com, за обособена позиция 1, е предложена цена 7 390.00 
лева без ДДС

За обособена позиция 2:

1-во място: Издателска къща „АБ“ ЕООД, гр. Стара Загора 6000, ел. „Огец 
Паисий“ № 58, вх. 0, ет. 3, тел: 042/259 151, 0896 776 865, факс: 042/621 101, e-mail: ik- 
ab@outlook.com, за обособена позиция 2, с предложена цена 6 980.00 лева без ДДС

Този документ е създаден в рамките на проект BGI6RFOPOO I -1 .009-0004 Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на град Велико Търново ", 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
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮ З
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рг A it*OPA.«'HT№ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Настоящият доклад, протоколите и цялата документация в 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 иа 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 на поръчката в РОП 00073-2017-0017 и 
публикувано обявление от Дата 13.03.2017 г. с ID 775781 в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profl l-na-kupuvacha/468, се предават на Възложителя за 
утвърждаване по чл. 106, ал. 1 и вземане на решение по чл. 106, ал. 6 от ЗОП.

Настоящия доклад се състави и подписа от комисията в един екземпляр, както следва:

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...................................... . J /
инж. Динко Кечев -  Директор на дирекция.С’УТ вОбщина Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ: ^  " £

1.............................     71,7.7)Мариела Цонева -  Директор Дирекция „Проекти и програми“ в Община Велико Търново
Г гI/

Надя Петрова - Директор дирекция „Обществени поръчки“
^  А  . .

Ана Тодорова -  Плавен експерт дирекция „Бюджет и финанси“

4.....................  ....................................

инж. Иван И в а ^ б ^ ^ Н л а в ^  експерт отдел „Техническа инфраструктура” в Община Велико 

Търново
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Този документ е създаден в рамките иа проект BG 16R FO PO O 1-1.009-0004 Привлекателна и съхранена автентична 

градска среда на град Ве.тко Търново които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Региони в 
растеж " 2014-2020 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 офищшлното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 
2014-2020 а "
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