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Утвърждавам: 
За К М Е Т НА О Б Ж Й Ш Г ^ Х 
ВЕЛИКО ТЪРЛЮВО: \ % \ 
ПРОФ. Г Е О Р Ш ЮШйшиз^ 
Замесптик-клге\^^троитеу1^1в}о и 
устройство на т^шюрмт$ 'у 
в Община Велико Търнов^у^'' 
(Съгласно Заповед №РД 22-879/31.05.2017 г. на 
Кмета на Община Велико Търново) 

Дата: JAJ.LMUf,., 

ПРОТОКОЛ №2 

Днес, 01.06.2017 г. в 14:00 ч., в стая №306 в сградата на Община Велико Търново, 
комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал.1 от ЗОП, назначена със Заповед №РД 22 -
769/15.05.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да разгледа и оцени 
офертите, представени в отговор на покана с №91-00-133/05.05.2017 г. за обществена поръчка 
по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, във връзка с чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП чрез 
изпращане на покана до определени лица, продължи разглеждането на постъпилите оферти 
във връзка с участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебници и учебни 
помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи на детските 
градини на Община Велико Търново, за учебната 2017/2018 година по обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Учебни помагала, издадени от издателство „ВТ - КОМС -
Издателство Слово - Крусев и cue" СД; 

Обособена позиция 2: Учебни помагала, издадени от издателство „Анубис -
Булвест" ООД; 

Обособена позиция 3: Учебни помагала, издадени от издателство „Просвета -
София" АД; 

Обособена позиция 4: Учебни помагала, издадени от издателство „Изкуства" ЕООД 

КОМИСИЯ в състав. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Филева - главен експерт в дирекция „Образование, младежки 
дейности и спорт" в Община Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Явор Иванов - юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново; 
2. Милена Курдова - главен експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново 

С писмо с изх. №91 - 00 - 154/22.05.2017 г. на участниците е изпратен протокол от 
15.05.2017 г. на комисията. 

В изпълнение на срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП участниците, по отношение на които е 
констатирано липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 
състояние или критериите за подбор, представиха на комисията следното: 
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I. Отговор c вход. №5300 - 11352 - 3/31.05.2017 г. на СД „ВТ - КОМС - ИЗДАТЕЛСТВО 
СЛОВО - КРУСЕВ И СИЕ", гр. Велико Търново, съдържа: 

1. Придружително писмо, подписано и подпечатано от Марин Крусев - директор. 
2. Заверени копия от Издателски договори - 10 бр. 

II. Отговор с вход. №5300 - 8722 - 3/31.05.2017 г. на „АНУБИС - БУЛВЕСТ" ООД, гр. 
София, ул. „Младен Павлов" №1, ет. 3, тел: 02/80 61 387, 0888 329376; факс: 02/944 65 47, е-
mail: marketing@anubis-bulvest.com; albena@anubis-bulvest.com, за Обособена позиция 2: 
Учебни помагала, издадени от издателство „Анубис - Булвест" ООД, съдържа: 

1. Приложно писмо със списък на документите, подписано и подпечатано от Владимир 
Топенчаров - управител. 

2. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 
т. 1, 2 и 7 от ЗОП), подписана и подпечатана от Владимир Топенчаров - управител, Образец 
№4. 

3. Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 
3-5 от ЗОП), подписана и подпечатана от Владимир Топенчаров - управител, Образец №5. 

4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици, подписана и подпечатана от 
Владимир Топенчаров - управител, образец №7. 

5. Декларация във връзка с чл. 101, ал.11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП, 
подписана от Владимир Топенчаров - управител, образец №8. 

6. Заверени копия от Договор за дистрибуция - 2 бр., придружени с Анекс - 2 бр. 

Комисията констатира, че участниците са представили всичката изискуема информация 
и документи, съгласно изискванията на възложителя. 

Комисията пристъпи към извършването на оценка съобразно посочената в 
документацията методика: 

Критерий за възлагане: „Най-ниска цена". 
Класирането на участниците се извършва въз основа на предложената обща стойност, 

формирана от сумата на единичните цени на отделните учебници и учебни помагала, съгласно 
техническата спецификация. 

Указания на Възложителя: Цената на учебниците и учебните помагала не трябва да 
надвишава цените, регламентирани в Постановление №79 от 13.04.2016 г. за осигуряване за 
безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти. 

Комисията след като се запозна подробно с предложените общи стойности и 
съответните единични цени на отделните учебници и учебни помагала на издателствата, 
констатира, че така предложените цени не надвишават цените регламентирани в Постановление 
№79 от 13.04.2016 г. 

Предвид тези обстоятелства, комисията приема предложените от тях цени за най-ниска 
(обща стойност от единичните цени на отделните учебници и учебни помагала в 
Техническата спецификация) и класира участниците на първо място и ги избира за изпълнители 
на обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебници и учебни помагала за 
безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи на детските градини на 
Община Велико Търново, за учебната 2017/2018 година по обособени позиции:, както 
следва: 
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За Обособена позиция 1: Учебни помагала, издадени от издателство „ВТ - КОМС -
Издателство Слово - Крусев и сие" СД 

1-во място: Издателство „ВТ - КОМС - Издателство Слово - Крусев и сие" СД, гр. 
Велико Търново 

За Обособена позиция 2: Учебни помагала, издадени от издателство „Анубис -
Булвест" ООД 

1-во място: издателство „Анубис - Булвест" ООД, гр. София 

За Обособена позиция 4: Учебни помагала, издадени от издателство „Изкуства" 
ЕООД 

1-во място: Издателство „Изкуства" ЕООД, гр. София 

Комисията взе горните решения с единодушие. 
Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 
Настоящият протокол, протокол №1 от 15.05.2017 г. и съпровождащата го документация 

се предават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .^..щи 
/Теодора Филева - главен експерт в^ирекция „Образование, младежки дейности и спорт' в 
Община Велико Търново / 

И ЧЛЕНОВЕ: 

/Явор Иванов - юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново/ 

/Милена К у р д о в а г л а в е н експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново/ 

з 
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