
Утвърждавам: 
КМЕТ НА 0 Б Ш И 
ВЕЛИКОЛЪШОВ 
(ИНЖ. ДАНИЕЛ ПА 

Дата: . . . М М - . М 

ПРОТОКОЛ № 2 

Днес, 01.08.2019 г. в 10:00 ч., в заседателна зала в сградата на Община Велико 
Търново, комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед 
№ РД 22 - 1155/ 16.07.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да 
разгледа и оцени офертите, представени в отговор на обява с № ОБ - 20/ 01.07.2019 г. 
за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП на Възложителя по реда на чл. 187, 
ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, продължи разглеждането на постъпилите оферти във връзка с 
участие в обществена поръчка с предмет: „Изследване на зрителния анализатор от 
специалист по очни болести и снабдяване на лицата, работещи с видеодисплеи, с 
предписани от специалиста очила в Община Велико Търново", с публикувана 
Информация за обява с ID: 9089778 в Портала за обществени поръчки (ПОП) и 
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с изх. № 12 
- 161 - 37/ 12.07.2019 г„ публикувана в ПОП с ID: 9090206 на 12.07.2019 г., с адрес на 
профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/692. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Караиванов- Старши експерт в Отдел „Информационно-
техническо обслужване" в Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Велина Монова- Старши експерт в Дирекция „Бюджет и финанси" в Община Велико 
Търново 
2. Василена Георгиева - Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново 

На 23.07.2019 г. на участниците „Джой Фешън" ЕООД, „СМТ Оптикс" ООД и 
„ВивиаДД" ООД са изпратени уведомителни писма с констатирани несъответствия или 
липса на информация съгласно Протокол № 1 от 16.07.2019 г. на комисията. Съгласно 
обратните разписки на куриерската фирма тримата участници са получили писмата на 
24.07.2019 г. 

В изпълнение на чл. 97, ал. 5 ППЗОП в срок 3 работни дни от получаването на 
уведомителното писмо участниците, по отношение на които е констатирано 
несъответствие или липса на информация, следва да представят на комисията 
информация за отстраняване на констатираните несъответствия и непълноти. Срокът за 
отговор на участниците е до 29.07.2019 г. включително. 

В указания срок са постъпили следните отговори: 
1. Отговор с вх. № 5300 - 1260 - 5/29.07.2019 г. от „СМТ ОПТИКС" ООД; 
2. Отговор с вх. № 53 - 1838 - 5/29.07.2019 г. от „ВИВИАДД" ООД. 
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От участника „ДЖОЙ ФЕШЪН" ЕООД не е постъпил отговор в посочения 
срок. В писмо с изходящ № 53 - 2289 - 2 /23.07.2019 г. до „Джой Фешъи" ЕООД 
комисията е указала, че участникът следва да предостави информация за лицето, което е 
наемодател на посочената оптика, да посочи дали то се явява трето лице или 
подизпълнител, както и в съответствие с чл. 65, ал. 4 и чл. 66, ал. 2 от ЗОП да представи 
изисканите от Възложителя в документацията за обществена поръчка образци, относими 
към третите лица/ подизпълнителите, в зависимост от функцията в изпълнението на 
лицето, явяващо се наемодател. 

Липсата на отговор от страна на участника води до невъзможност за 
преценка от страна на комисията за установяване липсата на основания за 
отстраняване от поръчката на третото лице/подизпълнителя, както и за 
съответствието им с критериите за подбор. 

Във връзка с гореизложеното комисията реши да предложи участника „Джой 
Фешън" ЕООД, гр. София за отстраняване от участие в поръчката на основание 
чл.107, т. 1 и т. 2, б. ,,а)" от ЗОП. 

I. Комисията пристъпи към отваряне на постъпилите в срок отговори на 
участниците: 

1. Отговор с вх. № 5300 -1260 - 5/29.07.2019 г. от „СМТ ОПТИКС" ООД, адрес 
за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Бачо Киро" № 3, тел.: 0888 444 246, e-mail: 
silvia.teklu@gmail.com, лице за контакти: Силвия Теклу, съдържа: 

1) Представяне на участника- образец № 2, подписано и подпечатано от Мариана 
Илиева- управител- 3 стр.; 

2) Заверено копие от Договор за наем с „Аква Ленс" ЕООД- подписано и 
подпечатано от Мариана Илиева- управител- 4 стр.; 

3) Заверено копие от Договор за наем с „Брилянт-Инвест" АД и Допълнително 
споразумение към договора- подписано и подпечатано от Мариана Илиева- управител- 6 
стр.; 

4) Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, 
ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП- образец № 6, подписана и подпечатана от Зита Митова - управител 
на АЦСМП „Очна клиника Света Петка- клон Велико Търново" А Д - 2 стр.; 

5) Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, 
ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП- образец № 5, подписана и подпечатана от Илия Василев-
управител на „Аква Ленс" ЕООД - 1 стр.; 

6) Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, 
ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП- образец № 6, подписана и подпечатана от Илия Василев - управител 
на „Аква Ленс" ЕООД - 2 стр.; 

7) 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, контролираните от тях лица и техните действителни собственици- образец № 10, 
подписана и подпечатана от Илия Василев - управител на „Аква Ленс" ЕООД - 2 стр.; 

8) Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане 
на незаконно придобитото имущество- образец №11 , подписана и подпечатана от Илия 
Василев - управител на „Аква Ленс" ЕООД - 1 стр.; 

9) Декларация за съгласие за участие като трето лице- образец № 8, подписана и 
подпечатана от Илия Василев - управител на „Аква Ленс" ЕООД - 1 стр.; 

10) Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, 
ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП- образец № 8.1, подписана и подпечатана от Илия Василев-
управител на „Аква Ленс" ЕООД - 1 стр.; 
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11) Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, 
ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП- образец № 8.2, подписана и подпечатана от Илия Василев-
управител на „Аква Ленс" ЕООД - 1 стр.; 

12) Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, 
които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката- образец № 12, подписана и 
подпечатана от Мариана Илиева - управител- 2 стр.; 

13) Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, 
които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката- образец № 12, подписана и 
подпечатана от Илия Василев - управител на „Аква Ленс" ЕООД- 1 стр.; 

14) Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, 
които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката- образец № 12, подписана от Зита 
Митова - управител на АЦСМП „Очна клиника Света Петка- клон Велико Търново" АД-
2 стр.; 

15) Декларация, подписана от Диана Кръстева- изпълнителен директор на 
„Брилянт- Инвест" АД- 1 стр. 

2. Отговор с вх. № 53 - 1838 - 5/29.07.2019 г. от „ВИВИАДД" ООД, адрес за 
кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Независимост" № 6, тел: 0877 434 140, e-mail: 
optika_vereya@abv.bg, лице за контакти- Радостина Джелебова, съдържа: 

1) Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата- примерен 
образец № 1, подписан и подпечатан от Радостина Джелебова- управител- 2 стр.; 

2) Представяне на участника- образец № 2, подписано и подпечатано от Радостина 
Джелебова- управител- 2 стр.; 

3) Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които 
ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката- образец № 12, подписана и 
подпечатана от Радостина Джелебова- управител- 2 стр.; 

4) Заверено копие от договор за наем на недвижим имот, подписано и подпечатано 
от Радостина Джелебова- управител- 3 стр.; 

5) Заверено копие от амортизационен план, подписано и подпечатано от 
Радостина Джелебова- управител- 2 стр.; 

6) Заверено копие от аналитични салда, подписано и подпечатано от Радостина 
Джелебова- управител- 1 стр.; 

7) Заверено копие от ръководство за употреба, представено на английски език, 
подписано и подпечатано от Радостина Джелебова- управител- 4 стр.; 

8) Заверени копия от документи на английски език, свързани с характеристиките 
на конкретно оборудване подписани и подпечатани от Радостина Джелебова- управител-
10 стр.; 

9) Заверено копие от спецификация на конкретно оборудване на български език, 
подписано и подпечатано от Радостина Джелебова- управител- 6 стр.; 

10) Заверено копие от снимка на оборудване, подписано и подпечатано от 
Радостина Джелебова-управител- 1 стр.; 

II. Констатации относно съответствието на участниците с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя: 

1. Оферта с вх. № 5300-1260-3/ 15.07.2019 г. от 14:15 часа на „СМТ Оптикс" 
ООД, гр. Велико Търново, ул. „Бачо Киро" № 3, тел: 0888444246, e-mail: 
silvia.teklu@gmail.com, лице за контакт- Силвия Теклу. 

След като се запозна с представените документи и информация в офертата, както 
и с допълнително представените документи в отговор на писмо с изходящ № 5300-1260-
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4/23.07.2019 г., комисията се обедини единодушно, че участникът не е представил 
всички изискуеми документи за доказване изискванията към личното състояние и 
съответствието с критериите за подбор. 

В Представяне на участника- образец № 2, подадено в отговор на писмо с изходящ 
№ 5300 - 1260-4/23.07.2019 г., участникът е дал информация за два нови субекта- трети 
лица, чийто капацитет възнамерява да използва, за да изпълни критериите за подбор-
„Брилянт- Инвест" АД и „Аква ленс" ЕООД. 

Относно третото лице „Брилянт- Инвест" АД участникът е представил една 
декларация, която не е по образец на Възложителя и която съдържа информация само за 
част от основанията за отстраняване от поръчката и съответствието с критериите за 
подбор. Налице е неизпълнение на указанията на комисията, посочени в писмо с 
изходящ № 5300-1260-4/23.07.2019 г. до участника, а именно да представи 
съответните документи, необходими за доказване на липсата на основания за 
отстраняване от поръчката и съответствието с критериите за подбор за 
новопосоченото трето лице. Във връзка с посоченото комисията е в невъзможност 
за установяване липсата на основания за отстраняване от поръчката на третото 
лице/подизпълнителя, както и за съответствието им с критериите за подбор. 

Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши да предложи 
участника „СМТ- Оптикс" ООД, гр. Велико Търново за отстраняване от участие в 
поръчката на основание чл. 107, т. 1 и т. 2, б. ,,а)" от ЗОП. 

2. Оферта с вх. № 53-1838-3/ 15.07.2019 г. от 15:48 часа на „ВивиаДД" ООД, гр. 
Велико Търново, ул. „Независимост" № 6, тел: 0877434140, e-mail: 
optika_vereya@abv.bg, лице за контакт- Радостина Джелебова. 

След като се запозна с представените документи и информация в офертата, както 
и с допълнително представените документи в отговор на писмо с изходящ № 53-1838-
4/23.07.2019 г., комисията се обедини единодушно, че участникът не е представил 
всички изискуеми документи за доказване изискванията към личното състояние и 
съответствието с критериите за подбор. 

В Представяне на участника- образец № 2, подадено в отговор на писмо с изходящ 
№ 53-1838-4/23.07.2019 г., участникът е посочил, че ще използва капацитета на други 
субекти, като е дал информация за две лица- Александър Александров и Галина 
Александрова. Участникът обаче не е посочил информация за критериите за подбор, на 
които се позовава при използване на капацитета на трети лица. 

В противоречие с указанията, дадени в писмо с изходящ № 53 - 1838 - 4 
/23.07.2019 г. до участника „ВивиаДД" ООД и изискванията на чл. 65, ал. 4 от ЗОП, 
последният не е представил съответните образци, доказващи липсата на основания 
за отстраняване от поръчката и съответствието с критериите за подбор на 
посочените трети лица. 

Въз основа на гореизложеното комисията единодушно реши да предложи 
участника „ВивиаДД" ООД, гр. Стара Загора за отстраняване от участие в 
поръчката на основание чл. 107, т. 1 и т. 2, б. ,,а)" от ЗОП. 

Списък на участниците, предложени за отстраняване от поръчката: 
1. „Джой Фешън" ЕООД, ЕИК: 130834147; 
2. „СМТ Оптикс" ООД, ЕИК: 200693688; 
3. „ВивиаДД" ООД, ЕИК: 204372320. 

Предвид несъответствие и на трите оферти с предварително обявените от 
Възложителя условия, комисията единодушно реши: 
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Комисията предлага на Възложителя и тримата участници да бъдат отстранени 
поради гореописаните мотиви и на основание чл. 107, т.1 и т. 2, буква „а" от ЗОП. 

Комисията единодушно предлага на Възложителя на основание чл. 193 от ЗОП да 
прекрати възлагането на обществена поръчка чрез обява с № ОБ - 20/01.07.2019 г. с 
предмет: „Изследване на зрителния анализатор от специалист по очни болести и 
снабдяване на лицата, работещи с видеодисплеи, с предписани от специалиста очила в 
Община Велико Търново", като публикува съобщение на профила на купувача, в което 
се посочват и мотиви за прекратяване. 

Комисията взе горните решения с единодушие. 
Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 

Съгласно чл. 192, ал. 4 от ЗОП настоящият протокол, заедно с Протокол № 1 от 
16.07.2019 г. и цялата документация по обществената поръчка, се предава на 
Възложителя за утвърждаване, след което в един и същ ден се изпраща на участниците 
и се публикува на профила на купувача. 

Комисията приключи работа в 10:45 часа. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Стефан Караиванов- Старши експерт в Отдел „Информационно-техническо обслужване" 
в Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 

Велина Монова- Старши е^сггерт в Дирекция „Бюджет и финанси" в Община Велико 
Търново 

Василена Георгиева - / Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново 
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