
ПРОТОКОЛ № 3

Днес, 19.02.2018 г. в 09:00 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 1D 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/profil-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 М анов-Главен експерт в отдел ИТО в Община Велико Търново;
4. Даниела Дойнова -  Главен експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново.

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи, 
получени от „Консултантска агенция по информационни технологии” ЕООД (КАИТ ЕООД) в 
отговор на протокол на комисията от дата 06.02.2018 г„ както и към проверка съответствието на 
документите с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя.

В отговор на писмо изх. № 12-317-1/06.02.2018 г. с приложен препис от протокола на 
комисията от дата 06.02.2018 г. участникът е представил в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП 
следните документи, получени в деловодството на Община Велико Търново с вх. № 5300-9212-3 
от 12.02.2018 г.:

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) -  Образец № 2, за КАИТ 
ЕООД, подписан и подпечатан от Николай Недялков -  управител и пълномощник на другия 
управител на КАИТ ЕООД и изпълнителен директор, председател на съвета на директорите и 
действителен собственик на „Тикси” АД (едноличен собственик на капитала на КАИТ ЕООД) - 
12 листа;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) -  Образец № 2, за 
„Тикси” АД, подписан и подпечатан от Николай Недялков -  изпълнителен директор, председател 
на съвета на директорите и действителен собственик на „Тикси” АД - 12 листа;

3. Пълномощно от Стефан Минчев, в качеството му на управител на КАИТ ЕООД, с което 
упълномощава Николай Недялков да го представлява пред Община Велико Търново във връзка с 
участието в обществената поръчка (оригинал) -  1 стр.

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация по чл. 39, ал. 
2 от ППЗОП от опаковката на КАИТ ЕООД (описани в Протокол № 1). заедно с допълнително 
представените документи с отговор с вх. № 5300-9212-3 от 12.02.2018 г. (описани в настоящия 
протокол), комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми 
документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от възложителя.
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Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение при следните мотиви:

По отношение на изискванията към личното състояние на участника -  КАИТ ЕООД:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1. т. 1-7 от 

ЗОП и липсата на обстоятелството по чл. 3. т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС чрез представяне на 
ЕЕДОП. подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП. а именно: Николай Недялков -  управител на 
КИАТ ЕООД и изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на „Тикси” АД 
(едноличен собственик на капитала). Стефан Минчев -  управител на КАИТ ЕООД и член на 
Съвета на директорите на „Тикси” АД. Константин Петров -  член на Съвета на директорите на 
„Тикси" АД. Павел Велчев -  член на Съвета на директорите на „Тикси” АД и Мила Йорданова- 
Крумова- член на Съвета на директорите на „Тикси" АД.

За целите на идентификацията по чл. 6. ал. 2 от Закони за мерките срещу изпирането на 
пари (ЗМИП) и в отговор на протокола от работата на комисията от дата 06.02.2018 г. участникът 
е представил нов ЕЕДОП, в който е декларирал, че по смисъла на чл. 6. ал. 2 от ЗМИП 
физическото лице -  действителен собственик на „Тикси” АД (едноличен собственик на капитала 
на КАИТ ЕООД), е Николай Недялков.

Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката 

на подизпълнители.

В Раздел В ,,Информация относно използването на капацитета па други субекти" на 
част II от ЕЕДОП, участникът е декларирал, че ще използва капацитета на „Тикси” АД (ЕИК: 
203897960), за да изпълни критериите за подбор.

По отношение на изискванията към личното състояние на третото лице -  „Тикси”
АД:

Дружеството е декларирало липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от 
ЗОП и липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС чрез представяне на 
ЕЕДОП. подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, а именно: Николай Недялков -  изпълнителен 
директор и председател на Съвета на директорите. Константин Петров -  член на Съвета на 
директорите, Стефан Минчев -  член на Съвета на директорите. Павел Велчев -  член на Съвета на 
директорите и Мила Йорданова-Крумова -  член на Съвета на директорите.

За целите на идентификацията по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на 
пари (ЗМИП) и в отговор на протокола от работата на комисията от дата 06.02.2018 г. е 
представен нов ЕЕДОП от „Тикси” АД, в който е декларирано, че физическото лице — 
действителен собственик на „Тикси" АД. по смисъла на чл. 6. ал. 2 от ЗМИП, е Николай 
Недялков.

По отношение на изискванията за технически и професионални способности на 
участника, съответно на третото лице:

Като критерии за подбор Възложителят е поставил изискването участникът да разполага с 
екип за изпълнение на поръчката, включваш минимум 5 експерта, които трябва да притежават 
определена квалификация и професионален опит. подробно разписани в раздел III.5.1 от поканата 
за участие.

Участникът е декларирал, че за да изпълни критериите за подбор, свързани с техническите 
му способности и професионалната му компетентност, ще използва капацитета на „Тикси” АД. За 
да докаже, че ще разполага с предоставените от „Тикси“ АД експерти за изпълнение на 
поръчката, участникът е представил и декларация, подписана от Николай Недялков, в качеството 
му на изпълнителен директор на „Тикси” АД. че изброените в декларацията петима експерти са

2



наети на трудов договор при „Тикси" АД и същите ще бъдат на разположение на участника за 
изпълнение на поръчката.

В част IV. раздел В. т. 6. буква „а" от ЕЕДОП участникът е изброил петимата експерти, 
предоставени от „Тикси" АД. които ще използва за изпълнение на поръчката, с посочване на 
имената им. функцията, която ще изпълняват, информация за придобитото от тях образование, 
професионална квалификация (в т.ч. номера/дати на дипломи, издател на съответния документ) и 
описание на придобития опит в съответната изискуема област, като всеки един от посочените 
експерти притежава съответното образование/професионална квалификация и професионален 
опит. съгласно изискванията на Възложителя. Същата информация относно експертите е 
предоставена и в част IV. раздел В. т. 6, буква „а" от ЕЕДОП на третото лице -  „Тиски" АД.

Констатации относно съответствието на техническото предложение е предварително 
обявените условия:

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение на КАИТ 
ЕООД. Техническото предложение на участника включва:

1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации 
и изискванията на възложителя по Образец № 3. подписано и подпечатано от Николай Недялков 
и Стефан Минчев -  управители, общо 2 страници, което е изготвено по приложения образец и 
включва следната информация:

1.1. Срок за изпълнение на поръчката — 2 години, считано от датата на подписване на 
договора за възлагане на обществената поръчка:

1.2. Заявление, че поръчката ще бъде изпълнена съобразно изискванията на възложителя за 
обхват, времеви параметри и срокове, посочени в Техническата спецификация и Проекта на 
договор и съобразно всички относими изисквания, произтичащи от действащата нормативна 
уредба;

1.3. Описание на дейностите по експлоатационна поддръжка (техническо обслужване) на 
Платформата eCity. които ще бъдат изпълнявани за срока на договора;

1.4. Опсание на дейностите по надграждане на интеграционната платформа на 
електронната община, внедрена и оперираща за нуждите на община Велико Търново, които ще 
бъдат изпълнявани след възлагане;

1.5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
1.6. Декларация за срока на валидност на офертата -  90 календарни дни. считано от датата, 

която е посочена за дата на получаване на офертата;
1.7. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
2. Пълномощно от Стефан Минчев, в качеството му на управител на КАИТ ЕООД. с което 

упълномощава Николай Недялков да го представлява пред Община Велико Търново във връзка с 
участието в обществената поръчка (оригинал) -  1 стр.

Комисията единодушно реши, че ДОПУСКА до по-нататъшно участие в процедурата 
участника „Консултантска агенция по информационни технологии” ЕООД, ЕИК: 175404591, 
при следните мотиви:

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено съгласно указанията и образеца от 
поканата за участие и включва: срок за изпълнение на поръчката; описание на дейностите по 
техническо обслужване и надграждане, в т.ч. гаранционна поддръжка на възложените 
надграждания за срок от 24 месеца, считано от датата на окончателното приемане на съответната 
заявка; както и всички задължителни декларации. След като разгледа внимателно техническото 
предложение, комисията се обедини единодушно, че техническото предложение на участника 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката, посочени в раздел I „Пълно описание 
на предмета на поръчката и технически спецификации'' от поканата за участие.
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Комисията приключи работа в 10:05 часа и реши да проведе заседание за отваряне на 
ценовото предложение на участника на дата 22.02.2018 г. от 10:30 часа в заседателна зала в 
административната сграда на Община Велико Търново. Участникът ще бъде уведомен за 
отварянето на ценовото му предложение чрез публикуване на съобщение на профила на купувача 
на адрес: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/555, предварително оповестен на 
участника с откриването на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Настоящият протокол се състави в един екземпляр.
/У

комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:........ ..................................................
4' I /  .

Павел Христов -  Началник на отдел ИТО в Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1    ...................

Вежен Пенев -  Директор на дирекция МДТ в Община Велико Търново 

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

инж. И ван^г1к(итров^-Управител на „Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД
пJ ..................  ................................................

инж. Тихомир^а^ов -  Главен експерт в отдел ИТО в Община Велико Търново 

4............. 1... .........
Даниела Дойнова -  Главен експеЬт 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!




