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Днес, 04.09.2019 г. в 09:30 ч., в заседателна зала в сградата на Община Велико Търново, 
комисията от длъжностни лица по чл. 97, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки (ППЗОП), назначена със Заповед № РД 22-1346 от 16.08.2019 г. 
на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да разгледа и оцени офертите, 
представени в отговор на обява с № ОБ- 24/ 05.08.2019 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: 9091070 
в Портала за обществени поръчки (ПОП), с адрес на профила на купувача на Община 
Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/707. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ана Тодорова - Главен експерт в Дирекция „Бюджет и финанси" в 
Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Стефан Караиванов- Старши експерт в Отдел „Информационно-техническо 
обслужване" в Община Велико Търново 
2. Василена Георгиева - Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново 

На 21.08.2019 г. на участниците „Джой Фешън" ЕООД и „СМТ Оптикс" ООД са 
изпратени уведомителни писма с констатирани несъответствия или липса на 
информация съгласно Протокол № 1 от 16.08.2019 г. на комисията. Съгласно обратните 
разписки на куриерската фирма двамата участници са получили писмата на 22.08.2019 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 27.08.2019 г. включително. 

В указания срок са постъпили следните отговори: 

1. Отговор с вх. № 53 - 2289 - 4/ 23.08.2019 г. от „ДЖОЙ ФЕШЪН" ЕООД; 
2. Отговор с вх. № 53 - 12904 - 1/ 23.08.2019 г. от „СМТ ОПТИКС" ООД. 
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I. Комисията пристъпи към отваряне на постъпилите в срок отговори на 
участниците: 

1. Отговор с вх. № 53 - 2289 - 4/ 23.08.2019 г. от „ДЖОЙ ФЕШЪН" ЕООД, 
ЕИК: 130834147, гр. София 1164, ул. „Плачковица" 1А, тел: 0884 201 187, e-mail: 
jenia.spasova@joyoptics.com, лице за контакт- Женя Спасова, съдържа: 

1) Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на 
обществената поръчка- образец № 12, подписан и подпечатан, 1 стр. 

2. Отговор с вх. № 53 - 12904 - 1/ 23.08.2019 г. от „СМТ ОПТИКС" ООД, ЕИК: 
200693688, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Бачо Киро" № 3, тел.: 0888 
444 246, e-mail: silvia.teklu@gmail.com, лице за контакти: Мариана Илиева, съдържа: 

1) Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане 
на незаконно придобитото имущество- образец № 11, подписана и подпечатана от 
Силвия Теклу - 1 стр. 

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

1. Оферта с вх. № 53-2289-3/ 15.08.2019 г. от 09:23 часа на „Джой Фешън" 
ЕООД, гр. София 1164, ул. „Плачковица" 1А, тел: 0884201187, e-mail: 
jenia.spasova@joyoptics.com, лице за контакт- Женя Спасова. 

След като се запозна с представените документи и информация в офертата, както 
и с допълнително представените документи в отговор на писмо с изходящ № 53-2711-
1/21.08.2019 г., комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички 
изискуеми документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор. 

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение при следните мотиви: 

По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от 

ЗОП чрез представяне на Декларации по Образец № 5 и № 6, подписани и подпечатани 
от Станимир Томов, който в качеството си на управител представлява участника 
съгласно данните му от Търговския регистър. 

Участникът е декларирал също липсата на пречки за участие в обществената 
поръчка по ЗОП, съгласно: 

• липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 
от ЗОП- в Декларация- Образец № 9; 

• Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 
от тях лица и техните действителни собственици- в Декларация- Образец № 10; 

• Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото 
имущество- в Декларация- Образец №11. 

Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал в Представяне на участника- Образец № 2 и в 

Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП- Образец № 7, че няма да използва капацитета на 
трети лица и няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
п одизпълнители. 
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По отношение на критериите за подбор: 
Участникът „Джой Фешън" ЕООД, гр. София е представил Списък на услугите, 

които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка- образец № 12, в 
който е посочил две изпълнени услуги с попълване на описание, получател, дата, 
стойност и документи, с които се доказват извършените услуги. 

2. Оферта с вх. № 5300-1260-6/ 15.08.2019 г. от 11:56 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-
7/21.08.2019 г., комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички 
изискуеми документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор. 

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение при следните мотиви: 

По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от 

ЗОП чрез представяне на Декларации по Образец № 5 и Образец № 6, подписани и 
подпечатани от Мариана Илиева- управител. 

Участникът е декларирал също липсата на пречки за участие в обществената 
поръчка по ЗОП, съгласно: 

• липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 
от ЗОП- в Декларация- Образец № 9; 

• Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 
от тях лица и техните действителни собственици- в Декларация- Образец № 10; 

• Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото 
имущество- в Декларации- Образец № 1 1 , подписани и подпечатани от Мариана 
Илиева и Силвия Теклу- управители. 

Подизпълнители и трети лица: 
В Представяне на участника- образец № 2 и в Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП-

Образец № 7 участникът е декларирал, че ще възложи част от изпълнението на поръчката 
на подизпълнител- АЦСМП „Очна клиника Св. Петка- клон В. Търново" АД. Посочил е, 
че делът на участие на подизпълнителя при изпълнение на поръчката ще бъде 25 % от 
общата стойност на поръчката. Съгласно изискванията на чл. 66, ал. 2 от ЗОП и 
документацията за обществената поръчка подизпълнителят следва да декларира 
отсъствието на основания за отстраняване от поръчката в Декларации- образец № 8.1, № 
8.2, № 10 и № 11. В документите от офертата на „СМТ Оптикс" ООД са налице 
Декларации- образец № 8.1, № 8.2, № 10 и № 11, подписани и подпечатани от Зита 
Митова- управител на АЦСМП „Очна клиника Св. Петка- клон В. Търново" АД. 

По отношение на критериите за подбор: 
Участникът „СМТ Оптикс" ООД, гр. Велико Търново е представил Списък на 

услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка- образец 
№ 12, в който е посочил две изпълнени услуги, с попълване на описание, получател, дата, 
стойност и документи, с които се доказват извършените услуги. Такъв списък е попълнен 
и представен и от посочения подизпълнител. 
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3. Оферта с вх. № 53-1838-6/15.08.2019 г. от 14:57 часа на „ВивиаДД" ООД, гр. 
Велико Търново, ул. „Независимост" № 6, тел: 0877434140, e-mail: 
optika_vereya@abv.bg, лице за контакт- Бистра Иванова. 

След като се запозна с представените документи и информация в офертата, 
комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми 
документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор. 

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение при следните мотиви: 

По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от 

ЗОП чрез представяне на Декларации по Образец № 5 и № 6, подписани и подпечатани 
от Радостина Джелебова, която в качеството си на управител представлява участника 
съгласно данните му от Търговския регистър. 

Участникът е декларирал също липсата на пречки за участие в обществената 
поръчка по ЗОП, съгласно: 

• липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 
от ЗОП- в Декларация- Образец № 9; 

• Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 
от тях лица и техните действителни собственици- в Декларация- Образец № 10; 

• Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото 
имущество- в Декларация- Образец №11. 

Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал в Представяне на участника- Образец № 2 и в 

Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП- Образец № 7, че няма да използва капацитета на 
трети лица и няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители. 

По отношение на критериите за подбор: 
Участникът „ВивиаДД" ООД, гр. София е попълнил и представил Списък на 

услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка- образец 
№ 12, в който е посочил една изпълнена услуга с попълване на описание, получател, дата, 
стойност и документи, с които се доказва извършената услуга. 

* * * * 

Списък на участниците, допуснати до разглеждане на техническото 
предложение при мотиви, отразени в настоящия протокол: 

1. „Джой Фешън" ЕООД, ЕИК: 130834147; 
2. „СМТ Оптикс" ООД, ЕИК: 200693688; 
3. „ВивиаДД" ООД, ЕИК: 204372320. 
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III. Констатации относно съответствието на техническите предложения с 
предварително обявените условия: 

1. Относно оферта с вх. № 53-2289-3/ 15.08.2019 г. от 09:23 часа на „Джой 
Фешън" ЕООД, комисията констатира следното: 

След анализ на представения образец на техническо предложение, комисията 
констатира, че същият не отговаря на условията за форма, зададени от Възложителя. 
В документацията за обществена поръчка и в образец № 3, който е част от приложенията 
към нея, е записано: „Забележка: С подаването на оферта участниците се съгласяват 
с всички условия на Възложителя, в т. ч. с определения от него срок на валидност на 
офертите- 60 календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на 
оферти и с проекта на договор." В офертата си участникът „Джой Фешън" ЕООД е 
приложил образец на техническо предложение, в който обаче е посочено: .,Забележка: 
С подаването на оферта участниците се съгласяват с всички условия на Възложителя, 
в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите- 30.09.2019 г. и с проекта 
на договор." 

Като подложи на по-нататъшен анализ техническото предложение, комисията 
констатира, че липсва информация, която е задължителна за представяне, съгласно 
техническата спецификация и Раздел III „Изисквания към Техническото предложение" 
от документацията за възлагане на обществената поръчка, а именно: 

Съгласно посочения раздел „предложението трябва да е изготвено съгласно 
настоящите указания и да включва: Предложение за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя -
обяснителна записка, включваща информация относно организацията на работа и план 
за изпълнение на услугата с разпределение на дейностите и техническите ресурси, 
посочени в спецификацията, документиране на резултатите от работата и предаването 
им на Възложителя. Изпълнителят представя описание на дейностите, предмет на 
поръчката, информация за структурата (магазини/ офиси/ оптики/ клиники), 
техническите възможности, поименно посочване на квалифицирани специалисти, обем 
и вид на предлаганите от тях услуги, свързани с предмета на поръчката." 

В техническото предложение от офертата на участника липсва информация 
относно документиране на резултатите от работата и предаването им на Възложителя. 

Съгласно документацията за обществена поръчка като част от техническото 
предложение участникът следва да представи декларация, че разполага с екип от 
специалисти, който да включва минимум две лица, специалисти „Офталмолози" и/или 
„Очни болести" и три лица, специалисти по Очна оптика и/или Оптик- техник, както и 
че специалист/ите ще е/са на разположение в рамките на цял работен ден- 5 дни в 
седмицата. „Джой Фешън" ЕООД е посочил, че „оптиката има сключен договор с двама 
високо квалифицирани очни специалисти- офталмолози". Не са посочени имената им, 
нито е посочена допълнителна информация за тези лица. Относно специалистите-
оптици участникът е посочил две лица вместо изискуемите от Възложителя три лица, 
специалисти по очна оптика. „Джой Фешън" ЕООД не е декларирал, че специалист/ите 
ще е/са на разположение в рамките на цял работен ден- 5 дни в седмицата. 

При гореизложените мотиви, комисията единодушно реши, че техническото 
предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя, поради което 
НЕ ДОПУСКА участника до разглеждане и оценка на ценовото му предложение и 
предлага на Възложителя да отстрани от по-нататъшно участие в поръчката „Джой 
Фешън" ЕООД, на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, поради неизпълнение на условия, 
посочени в документацията и чл. 107, т. 5 от ЗОП, поради подаване на оферта, която 
не отговаря на условията за форма. 
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2. Относно оферта с вх. № 5300-1260-6/ 15.08.2019 г. от 11:56 часа на „СМТ 
Оптикс" ООД, комисията констатира следното: 

След анализ на представения образец на техническо предложение, комисията 
констатира, че същият не отговаря на условията за форма, зададени от Възложителя. 
В документацията за обществена поръчка и в образец № 3, който е част от приложенията 
към нея, е записано: „.Забележка: С подаването на оферта участниците се съгласяват 
с всички условия на Възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на 
офертите- 60 календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на 
оферти и с проекта на договор." В офертата си участникът „СМТ Оптикс" ООД е 
приложил образец на техническо предложение, в който обаче е посочено: ,. Забележка: 
С подаването на оферта участниците се съгласяват с всички условия на Възложителя, 
в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите- 30.09.2019 г. и с проекта 
на договор." 

При гореизложените мотиви, комисията единодушно реши, че техническото 
предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя, поради което 
НЕ ДОПУСКА участника до разглеждане и оценка на ценовото му предложение и 
предлага на Възложителя да отстрани от по-нататъшно участие в поръчката „СМТ 
Оптикс" ООД, на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП, поради подаване на оферта, която 
не отговаря на условията за форма. 

3. Относно оферта с вх. № 53-1838-6/ 15.08.2019 г. от 14:57 часа на „ВивиаДД" 
ООД, комисията констатира следното: 

След анализ на техническото предложение комисията констатира, че липсва 
информация, която е задължителна за представяне, съгласно техническата 
спецификация и Раздел III „Изисквания към Техническото предложение" от 
документацията за възлагане на обществената поръчка, а именно: 

Съгласно посочения раздел „предложението трябва да е изготвено съгласно 
настоящите указания и да включва: Предложение за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя -
обяснителна записка, включваща информация относно организацията на работа и план 
за изпълнение на услугата с разпределение на дейностите и техническите ресурси, 
посочени в спецификацията, документиране на резултатите от работата и предаването 
им на Възложителя. Изпълнителят представя описание на дейностите, предмет на 
поръчката, информация за структурата (магазини/ офиси/ оптики/ клиники), 
техническите възможности, поименно посочване на квалифицирани специалисти, обем 
и вид на предлаганите от тях услуги, свързани с предмета на поръчката." 

В техническото предложение на участника „ВивиаДД" ООД липсва описан план 
за изпълнение на услугата, заедно с разпределение на дейностите и техническите 
ресурси. Участникът не е представил информация относно обем и вид на предлаганите 
от специалистите услуги. 

При гореизложените мотиви, комисията единодушно реши, че техническото 
предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя, поради което 
НЕ ДОПУСКА участника до разглеждане и оценка на ценовото му предложение и 
предлага на Възложителя да отстрани от по-нататъшно участие в поръчката 
„ВивиаДД" ООД, на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, поради неизпълнение на 
условия, посочени в документацията за обществена поръчка. 

•k * * it 
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Списък на участниците, предложени за отстраняване от поръчката при 
мотиви, отразени в настоящия протокол: 

1) „Джой Фешън" ЕООД, гр. София 
2) „СМТ Оптикс" ООД, гр. Велико Търново 
3) „ВивиаДД" ООД, гр. Стара Загора 

Je "к "к к 

Предвид несъответствие и на трите оферти с предварително обявените от 
Възложителя условия, комисията единодушно реши: 

Комисията предлага на Възложителя и тримата участници да бъдат отстранени 
поради гореописаните мотиви и на основание чл. 107, т.1 и т. 5 от ЗОП. 

Комисията единодушно предлага на Възложителя на основание чл. 193 от ЗОП да 
прекрати възлагането на обществена поръчка чрез обява с № ОБ - 24/05.08.2019 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 
16.08.2019 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 10:20 часа. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ. 
Ана Тодорова - Главен експерт в Дирекция „Бюджет и финанси" в Община Велико 
Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 
ч •-••^у 

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

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