
ПРОТОКОЛ № 4

Днес, 22.02.2018 г. в 10:30 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-tarnovo.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 Манов -  Главен експерт в отдел ИТО в Община Велико Търново;
4. Даниела Дойнова -  Главен експерт в дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново.

В изпълнение на изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП чрез съобщение с изх. № 
91-00-66 от 19.02.2018 г., публикувано на профила на купувача на адрес:
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/555, бе обявено че отварянето и 
оповестяването на ценовото предложение ще се извърши на дата 22.02.2018 г. от 10:30 ч. в 
заседателна зала в сградата на Община Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, пл. 
„Майка България” № 2.

Комисията пристъпи към отваряне, оповестяване и разглеждане на ценовото 
предложение на „Консултантска агенция по информационни технологии” ЕООД, ЕИК: 
175404591. Плик „Предлагани ценови параметри” на участника съдържа ценовото 
предложение по Образец № 4, подписано и подпечатано от Николай Недялков и Стефан 
Минчев -  управители, 6 стр. Участникът предлага следното възнаграждение за изпълнение 
на поръчката:

1. За Услугите по експлоатационна поддръжка (техническо обслужване) на 
Платформата eCity общо месечно възнаграждение в размер:

7 000,00 лева без ДДС (с думи: седем хиляди лева) и 8 400,00 лева (е думи: осем хиляди 
и четиристотин лева) с включен ДДС,
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или максимална стойност за изпълнение на Услугите по експлоатационна поддръжка за 
целия период на договора (24 месеца х месечното възнаграждение за експлоатационна 
поддръжка на Платформата eCity):

168 000,00 лева без ДДС (с думи: сто шестдесет и осем хиляди лева) и 201 600,00 лева 
(с думи: двеста и една хиляди и шестстотин лева) с включен ДДС.

2. За изпълнение на Услугите по надграждане на Платформата eCity цената на 
човекочас за експерт, която ще се използва за база при формирането на възнаграждение по 
всяка конкретна заявка е:

40,00 лева без ДДС (с думи: четиридесет лева) и 48,00 лева (с думи: четиридесет и 
осем лева) е включен ДДС.

Съгласно предложението цената е формирана с оглед изпълнение на условията и 
изискванията, подробно описани в Техническата спецификация и проекта на договор към 
поканата за участие и всички други изисквания на възложителя. В ценовата оферта са 
включени всички разходи за изпълнение на Услугите, включително и разходите за 
персонала, който ще изпълнява поръчката; разходите за обучение на специалисти на 
Възложителя, за прехвърляне на правата на интелектуална собственост върху Софтуерните 
продукти, включително върху изходните (source) кодове; всички разходи за извършване на 
гаранционна поддръжка в определения срок, както и други разходи, необходими или 
присъщи за изпълнение на предмета на поръчката, като Възложителят не дължи 
заплащането на каквито и да е други разноски.

Комисията констатира, че ценовото предложение е изготвено съгласно указанията и 
образеца от поканата за участие. Предложените цени за изпълнение на Услугите не 
надвишават посочените в поканата прогнозни стойности и единични цени. Във връзка с 
гореизложеното комисията единодушно реши, че ДОПУСКА до по-нататъшно участие в 
процедурата участника „Консултантска агенция по информационни технологии” ЕООД, 
ЕИК: 17540459Е и приема направеното с офертата предложение, което бе потвърдено от 
управителя на дружеството с подписване на настоящия протокол.

След приключване на договарянето с участника, комисията пристъпи към оценка на 
офертата по критерия за възлагане, определен с поканата за участие. Оценяването на 
икономически най-изгодната оферта се извършва по критерий „Най-ниска цена” съгласно 
чл. 7, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Обект на оценка са предложените от участника единични цени за 
изпълнение на Услугите, предмет на поръчката, както следва:

- за изпълнение на Услугите по експлоатационна поддръжка (техническо 
обслужване) на Платформата eCity обект на оценка е месечното възнаграждение;

- за изпълнение на Услугите по надграждане на Платформата eCity обект на оценка 
е цената за човекочас на експерт.

Като взе предвид предложените от участника единични цени за изпълнение на 
Услугите по експлоатационна поддръжка и надграждане на Платформата eCity, предмет на 
поръчката, комисията ги определя като икономически изгодни за възложителя и предлага 
следното класиране:
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ПЪРВО МЯСТО ЗА:

„Консултантска агенция по информационни технологии” ЕООД 
ЕИК: 175404591

Комисията приключи работа в 11:10 часа.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 
страните.

КОМИСИЯ в състав:

11 РЕД( ЕДЛ1 Е, тб;....................................................
Павел ХриСтов^ДЧачалник на отдел ИТО в Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:

Вежен Пенев -  Директор на дирекция МДТ в Община Велико Търново 

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

инж. нк^Д Д миУ рбв -  Управител на „Организация на движението, паркинги и гаражи” 
ЕООД
о
j ..................  ........................................

Г  «X  /

инж. Тихомир Манов -  Главен експерт в отдел ИТО в Община Велико Търново 

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

Даниела Дойнова -  Главен експйрт в дирекция ОП в Община Велико Търново

ЗА УЧАСТНИКА:... _  .............................
Н ^ о л ай  Недялков -  управител на
^Консултантска агенция по информационни технологии” ЕООД
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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




