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На основание чл. 44. ал. 2 от ЗМСМА. чл. 22. ал. 1, т. 6 от ЗОП. във връзка с чл. 106. ал. 
6 от ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи от работата на комисията, както 
следва: протокол № 1 от 01.02.2018 г.. протокол № 2 от 06.02.2018 г., протокол № 3 от
19.02.2018 г. и протокол № 4 от 22.02.2018 г. и доклад от 26.02.2018 г. на Комисията, 
назначена със заповед № РД 22-222 от 01.02.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, да 
разгледа постъпилата в срок оферта за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор; да разгледа и провери съответствието на офертата с предварително 
обявените от Възложителя условия; да проведе преговори с поканения участник и да оцени 
офертата, постъпила за участие в процедура на договаряне без предварително обявление по 
реда на чл. 18, ал. 1. т. 8 от ЗОП с предмет: „Експлоатационна поддръжка и надграждане 
на интеграционната платформа за електронна община на Община Велико Търново 
(Платформа eCity)”, открита с Решение № РД 24-5 от 22.01.2018 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, публикувано на дата 22.01.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на 
АОП под ID номер 825925, с уникален номер на поръчката в РОП: 00073-2018-0003. с адрес 
на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil- 
na-kupuvacha/555, с общата прогнозна стойност на поръчката е 378 000 лв. без ДДС, която 
включва:

- до 168 000,00 лв. без ДДС за изпълнение на дейностите по експлоатационна 
поддръжка (техническо обслужване) на Платформата eCity;

- до 210 000,00 лв. без ДДС за изпълнение на дейностите по надграждане, 
представляващи ОПЦИЯ по чл. 21, ал. 1 от ЗОП. разпределени както следва:

- до 120 000,00 лв. без ДДС -  за внедряване на две нови електронни 
административни услуги, покриващи пълния диапазон от услуги по електронен път на 
дирекция „Местни данъци и такси" — реализиране на технологични карти на вътрешните 
процеси, свързани с административна услуга „Издаване на удостоверение за данъчна оценка 
на право на ползване" и административна услуга „Издаване на удостоверение за данъчна 
оценка на право на строеж", всяка от които с прогнозна стойност до 60 000,00 лв. без ДДС;

- до 30 000,00 лв. без ДДС -  за интегриране на платформа е-община Велико 
Търново с ПП „Матеус" и ПП „Архимед“ -  цялостен анализ на работните процеси, създаване 
на конкретни комуникационни интерфейси между платформа е-Община Велико Търново. ПП 
„Матеус" и ПП „Архимед”;

- до 15 000,00 лв. без ДДС -  за разработване на мобилна версия (responsive 
design) на front-end частта на електронната платформа на Община Велико Търново 
www.veliko-tarnovo.bg;

- до 30 000,00 лв. без ДДС -  за интеграция на Информационни система на 
Общински съвет (ИСОС) с платформа „е-Община Велико Търново" -  визуализация на 
решения и документация на Общински съвет в най-кратки срокове на публичния портал;

- до 15 000,00 лв. без ДДС -  за интегриране на софтуерна платформа изградена 
по проект ..FairDeal -  мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и
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фермерски продукти в района на трансграничното сътрудничество", проектен код: 16.4.2.106. 
e-MS код: ROBG204.

ОБЯВЯВАМ:

I. КЛАСИРАНЕТО за обществена поръчка чрез процедура на договаряне без 
предварително обявление по реда на чл. 18, ал. 1. т. 8 от ЗОП с предмет: „Експлоатационна 
поддръжка и надграждане на интеграционната платформа за електронна община на 
Община Велико Търново (Платформа eCity)”:

1-во място за:
„Консултантска агенция по информационни технологии” ЕООД 
ЕИК: 175404591
с оферта с вх. № 5300-9212-2 от 31.01.2018 г. от 09:26 часа 
със седалище и адрес на управление:
гр. София 1700. ул. ..Асен Разцветников" № 1А. ет. партер, ап. офис 4, 
тел: 0882 661 088. e-mail: office@citagency.eu,

с трето лице по смисъла на чл. 65 от ЗОП: „Тикси” АД, ЕИК: 203897960 
със седалище и адрес на управление:
гр. София 1700, ул. „Асен Разцветников" № 1А. ет. партер, ап. офис 4 
тел.: 0882 661 088. e-mail:office@tixi.bg

II. МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО:

Мотивите, отразени в протоколите и доклада от работата на комисията. До
протоколите и доклада от работата на комисията има осигурен свободен достъп на профила на 
купувача на адрес: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/555

Съгласно изпратена покана с изх. № 5300-18022-1 от 22.01.2018 г. на Кмета на Община 
Велико Търново за участие в процедура на договаряне без предврително обявление по чл. 79. 
ал. 1. т. 3, буква „в" от ЗОП с предмет: „Експлоатационна поддръжка и надграждане на 
интеграционната платформа за електронна община на Община Велико Търново 
(Платформа eCity)” е поканено да подаде оферта следното дружество: „Консултантска 
агенция по информационни технологии" ЕООД с ЕИК: 175404591. В определения с поканата 
срок от „Консултантска агенция по информационни технологии" ЕООД е постъпила оферта с 
вх. № 5300-9212-2 от 31.01.2018 г. от 09:26 часа.

Комисията е допуснала участника до оценка след като е установила, че същият е 
представил всички изискуеми документи, отговаря на изискванията за лично състояние и 
критериите за подбор, което се отнася и до посоченото от него трето лице. техническото и 
ценовото му предложения съответстват на изискванията на възложителя и на техническите 
спецификации.

„Консултантска агенция по информационни технологии" ЕООД 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,

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
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всяка конкретна заявка е:
40,00 лева без ДДС (е думи: четиридесет лева) и 48,00 лева (е думи: четиридесет и 

осем лева) е включен ДДС.

Предложените цени за изпълнение на Услугите не надвишават посочените в поканата 
прогнозни стойности и единични цени. поради което комисията единодушно е решила, че 
приема направеното с офертата предложение, което е потвърдено от Николай Недялков - 
управител на дружеството и пълномощник на другия управител, с подписване на протокол № 
4 от 22.02.2018 г. от работата на комисията.

Резултати от оценката:

Оценяването на икономически най-изгодната оферта се е извършило по критерий 
..НАЙ-НИСКА ЦЕНА“ съгласно чл. 70. 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 е взела предвид предложените от участника единични цени за изпълнение на 
Услугите по експлоатационна поддръжка и надграждане на Платформата eCity, предмет на 
поръчката, комисията е определила същите като икономически изгодни за възложителя и е 
предложила участника да бъде класиран на първо място.

III. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: 
„Експлоатационна поддръжка и надграждане на интеграционната платформа за 
електронна община на Община Велико Търново (Платформа eCity)”: 

„Консултантска агенция по информационни технологии” ЕООД 
ЕИК: 175404591
с оферта с вх. № 5300-9212-2 от 31.01.2018 г. от 09:26 часа 
със седалище и адрес на управление:
гр. София 1700. ул. ..Асен Разцветников" № 1А. ет. партер, ап. офис 4, 
тел: 0882 661 088. e-mail: office@citagency.eu,

с трето лице по смисъла на чл. 65 от ЗОП: „Тикси” АД, ЕИК: 203897960 
със седалище и адрес на управление:
гр. София 1700, ул. ..Асен Разцветников" № 1А. ет. партер, ап. офис 4 
тел.: 0882 661 088. e-mail:office@tixi.bg

при следните мотиви:
Утвърден доклад от дата 26.02.2018 г. на комисията, назначена със Заповед № РД 22- 

222 от 01.02.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново.
За участника „Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД., ЕИК: 

175404591. избран за изпълнител са изпълнени следните условия:
1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата и отговаря на критериите 

за подбор;
2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 

предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

IV. Съгласно чл. 43. ал. 1 от ЗОП настоящото решение да бъде изпратен на 
единствения участник в 3-дневен срок от издаването й.
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V. Съгласно чл. 197. ал. 1. т. 7 от ЗОП жалба срещу решението за определяне на 
изпълнител може да се подава от всеки заинтересован участник в 10-дневен срок от 
получаването му. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията, гр. София, 
бул. Витоша № 18. с копие и до

Контрол по изпълнение з

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ

Съгласували:
Надя Петрова 
Директор на д и р ек ц и я^ !

Явор Иванов
Юрисконсулт в дирекция ОП

Изготвил: ̂
Даниела Дойнова j  
Главен експерт в дирекция ОП

4

danielad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




