
ПРОТОКОЛ № 2

Днес. 06.02.2018 г. в 10:00 ч., в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 51. 
ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП. назначена със Заповед №  РД 22-222 от
01.02.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертата, 
постъпила във връзка с участие в обществена поръчка чрез договаряне без предварително 
обявление с предмет: „Експлоатационна поддръжка и надграждане на интеграционната 
платформа за електронна община на Община Велико Търново (Платформа eCity)”, с 
уникален номер 00073-2018-0003 в регистъра на АОП и публикувано Решение с ID 825925 на дата
22.01.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, публикувана на профила на купувача 
на Община Велико Търново на адрес: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/prolil-na-kupuvacha/555/.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павел Христов -  Началник на отдел ..Информационно-техническо
обслужване” (ИТО) в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Вежен Пенев -  Директор на дирекция "Местни данъци и такси" в Община Велико Търново;
2. инж. Иван Димитров -  Управител на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД;
3. инж. Тихомир Манов -  Главен експерт в отдел ИТО в Община Велико Търново;
4. Даниела Дойнова -  Главен експерт в дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново.

Констатации относно съответствието на участника с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя:

Комисията пристъпи към разглеждане на представените в оферта с вх. № 5300-9212-2 от
31.01.2018 г. в 09:26 часа на „Консултантска агенция по информационни технологии” 
ЕООД, ЕИК: 175404591, документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и констатира 
следното:

1. По отношение на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства:

Съгласно т. 2.1, буква „а” от Раздел IV „Съдържание на запечатаната непрозрачна 
опаковка" от поканата за участие, представената в ЕЕДОП информация трябва да позволява 
извършване на идентификация на действителния собственик на юридическото лице (физическото 
лице или физическите лица) по чл. 6. ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 
(ЗМИП).

Съгласно същия раздел ако не е посочен ЕИК, съгласно чл. 23. ал. 4 от Закона за 
търговския регистър или е посочен, но чрез публикуваните по партидата на съответното 
лице данни и документи не може да бъде изведена необходимата информация за целите на 
идентификацията по чл. 6, ал. 2 ЗМИП, участникът декларира в ЕЕДОП действителния 
собственик на юридическото лице - физическото лице или физическите лица, като по 
възможност посочва уеб адрес или орган или служба, издаващи удостоверителни документи или 
линк, ако декларираните обстоятелства са достъпни по електронен път.

Съгласно представената от участника информация в Част II: Информация за 
икономическия оператор, раздел Б: Информация за представителите на икономическия 
оператор от ЕЕДОП, едноличен собственик на капитала на дружеството КАНТ ЕООД е „Тикси" 
АД (ЕИК: 203897960). което е посочено от участника и като трето лице. което ще предостави на 
участника екипа от експерти за изпълнение на поръчката.
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След справка в Търговския регистър по партидата на КАИТ ЕООД бе потвърдено, че 
едноличен собственик на капитала на дружеството е „Тикси" АД. След това комисията направи 
справка и по партидата на „Тикси" АД. като от публикуваните данни и документи (списък на 
акционерите) става ясно. че собственици на дружеството са: Николай Недялков с 64 % участие в 
капитала. Камелия Жечева-Макавеева със 7 % участие в капитала и Ню Юръп Венчър Екуити II 
ЕС. СИ. ЕИ. СИКАР. командитно дружество с акции, учредено и съществуващо съгласно 
законите на Люксембург, с 29 % участие в капитала.

По смисъла на чл. б, ал. 2 от ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 от Правилника за прилагане на 
Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП) действителен собственик на клиент - 
юридическо лице. е:

1. физическо лице или физически лица. които пряко или непряко притежават повече от  
25 на сто от дяловете или от капитала на клиент - юридическо лице. или на друга подобни 
структура, или пряко или непряко го контролират;

2. физическо лице или физически лица. в полза на които се управлява или разпределя 25 на 
сто или повече от имуществото, когато клиент е фондация, организация с нестопанска цел или 
друго лице. което осъществява доверително управление па имущество или разпределение на 
имущество в полза на трети лица;

3. група от физически лица, в чиято полза е създадена или действа фондация, организация 
с идеална цел или лице, осъществяващо доверително управление на имущество или разпределение 
на имущество в полза на трети лица. ако тези лица не са определени, но са определяеми но 
определени признаци.

Тъй като единият от двамата собственици на „Тиски" АД, които разполагат с повече от 25 
% от капитала на дружеството, е чуждестранно юридическо лице и по представените в 
Търговския регистър данни и информация не може да бъде изведена необходимата информация за 
целите на идентификацията, е необходимо участникът, съответно и третото лице, да декларират в 
Част II: Информация за икономическия оператор от ЕЕДОП физическото лице или физическите 
лица, което е действителния собственик на юридическото лице.

При декларирането на физическите лица -  действителни собственици на юридическото 
лице, участникът, съответно третото лице, следва ясно да отбележи дали същите представляват и 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, а именно: други лица, които имат 
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от управителните и надзорни 
органи (други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на  
предприятието по начин, еквивалентен на този. валиден за представляващите го лица, 
членовете на управителните или надзорните органи).

Ако физическите лица -  действителни собственици, представляват задължени лица по чл. 
54. ал. 2 от ЗОП, то същите следва да бъдат добавени, в случай че не фигурират в него, към 
списъка на задължените лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП. посочен от участника, съответно третото 
лице, в Част II: Информация за икономическия оператор, раздел Б: Информация за  
представителите на икономическия оператор от ЕЕДОП. и да подпишат ЕЕДОП. в случай че не 
са го подписали!

2. По отношение на критериите за подбор, които се отнасят до техническите и 
професионалните способности на участника за изпълнение на поръчката:

Съгласно т. 1 от раздел III.5.1. ,.Изисквания към техническите и професионални 
способности на участниците" от поканата за участие, участникът следва да разполага с екип за 
изпълнение на поръчката, включващ минимум 5 (пет) експерти, които трябва да притежават 
определена квалификация и професионален опит.

Декларирането съответствието с поставеното от възложителя изискване за наличието на 
персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, се извършва



чрез представяне на информация за лицата, които ще отговарят за изпълнение на поръчката, с 
посочване на имената им. функцията която ще изпълняват, информация за придобитото от тях 
образование, професионална квалификация (с посочване на номера/дати на дипломи, 
сертификати, издател на съответния документ), описание на придобития опит в съответната 
изискуема област.

В Раздел В ,,Информация относно използването на капацитета на други субекти" на 
част II от ЕЕДОП участникът е декларирал, че ще използва капацитета на други субекти, за да 
изпълни критериите за подбор, а именно ще използва капацитета на „Тикси” АД, за да обезпечи 
работата на техническия екип. Представена е и декларация от Николай Недялков, в качеството му 
на изпълнителен директор на „Тикси" АД. за наетите от него на трудов договор експерти, които 
ще са на разположение на участника за изпълнение на поръчката.

В част IV, разд. В, т. 6, буква „а" от ЕЕДОП, както на участника, така и на третото лице, са 
посочени пет експерта за изпълнение на поръчката, за които е предоставена информация с 
посочване на имената им, функцията която ще изпълняват, информация за придобитото от тях 
образование, професионална квалификация, описание на придобития опит в съответната 
изискуема област.

За нито един от експертите не е посочена информация относно документите, с които се 
удостоверява придобитото образование/ професионална квалификация, а именно липсват 
номера/дати на дипломи, издател на съответния документ. Липсва информация и за номер, 
дата и издател на документа, с който се удостоверява придобитата квалификация по ръководене 
на проекти Prince 2 за Михаела Колева, посочена като „ръководител проект” .
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В съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на 
настоящия протокол участникът може да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други 
документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително 
предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след 
крайния срок за получаване на оферти.

Възможността по чл. 54. ал. 9 от ППЗОП се прилага и за третото лица, посочено от 
участника.

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1. т. 
1. 2 и 7 от ЗОП новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат 
самостоятелно да представляват участника.

След изтичането на срока от 5 работни дни, комисията ще проведе заседание за 
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Съгласно чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията уведомява участника, като му изпраща 
протокола с констатациите в деня на публикуването му в профила на купувача.

Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците представят на комисията съответните 
документи или информация в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия 
протокол.

Отговори, постъпили в деловодството на Община Велико Търново след изтичане на срока 
няма да се разглеждат от комисията. При изпращане по пощата с препоръчано писмо или по 
куриер, участникът следва да се съобрази с последната дата за постъпване на отговора.

Допълнително изисканите документи се представят в Общински център за услуги и 
информация на гражданите (ОЦУИЕ) в сградата на общината на адрес гр. Велико Търново, пл. 
„Майка България" № 2, Пощенски код 5000 в запечатана непрозрачена опаковка върху която, 
освен идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail, се



изписва:

О Т Г О В О Р

На писмо с изх. № .........  ..................  2018 г.
До Павел Христов -  Началник на отдел „Информационно-техническо обсл>жване" в 

Община Велико Търново, Председател на комисията, определена от Кмета на Община Велико 
Търново по обществена поръчка с предмет: „Експлоатационна поддръжка и надграждане 
на интеграционната платформа за електронна община на Община Велико Търново 
(Платформа eC it))”, с уникален номер 00073-2018-0003

От участник-  ........ .......................................Е И К .......................... ........................ .....................
Адрес за кореспонденция: град:  Пощенски код...........................................
Улица............................................................................................................... вх № ........   ет................
Телефон: .. ..................................... ф ак с :.................  ..........................................................................
Електронна п ощ а..........................................................................................................................................
Лице за контакти:.........................................................................................................................................

ДА СЕ ОТВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА
определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет: 
Експлоатационна поддръжка и надграждане на интеграционната платформа за 
електронна община на Община Велико Търново (Платформа eCity)”_____________________

Комисията приключи работа в 11:10 часа и насрочи следващо заседание след получаване 
на отговора на участника по констатациите в настоящия протокол.

Настоящият протокол се състави в един екземпляр и в съответствие с чл. 54, ал. 8 от 
ППЗОП ще бъде публикуван на профила на купувача на Община Велико Търново на адрес: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/555.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ........ ..............................................
Павел Христо в^ГГачатТик на отдел ИТО в Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:^
1  ..................................

ВеженТТен^з -  Директор на дирекция МДТ в Община Велико Търново 

2. ........................................................

инж. Иван Димитров -  Управител на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД

инж. Тихомир М ан ов- Главен експерт в отдел ИТО в Община Велико Търново 

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

Даниела Дойнова -  Главен Експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




