
ПРОТОКОЛ № 1 

Днес, 02.10.2019 г., в 14:00 часа, в Нова зала в сградата на Община Велико 
Търново, Комисията по чл. 97, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки (ППЗОП), назначена със Заповед № РД 22-1604 от 02.10.2019 г. 
на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да разгледа и оцени офертите, 
представени в отговор на обява с № ОБ- 28/ 20.09.2019 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, започна 
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: 9092703 
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/716. 

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 

В определения в обява № ОБ-28 от 20.09.2019 г. за обществената поръчка срок са 
постъпили три оферти, а именно: 

1. Оферта с вх. № 5300-1260-8/ 30.09.2019 г. от 14:52 часа на „СМТ Оптикс" ООД; 
2. Оферта с вх. № 53-2289-5/ 01.10.2019 г. от 10:47 часа на „Джой Фешън" ЕООД; 
3. Оферта с вх. № 53-1838-7/ 01.10.2019 г. от 14:04 часа на „ВивиаДД" ООД. 

Постъпилите оферти са представени в запечатани непрозрачни опаковки с 
ненарушена цялост в изискуемия от Възложителя срок. 

След запознаване със списъка, в който са посочени участниците, подали оферти, 
членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП 
и чл. 51, ал. 8 ППЗОП. 

На заседанието на комисията присъства Бистра Иванова- упълномощен 
представител на участника „ВивиаДД" ООД, за което лицето попълни и подписа 
протокол за присъствие. 
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Председателят на комисията изчете Заповед № РД 22-1604 от 02.10.2019 г. на 
Кмета на Община Велико Търново, представи комисията и оповести нейните задачи. 

1.Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на постъпилите 
оферти. 

Комисията отвори офертите, като при отварянето стриктно се приложиха чл. 97, 
ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП, а именно: отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви 
ценовите предложения. Трима от членовете на комисията подписаха техническото 
предложение на всеки от участниците. Комисията предложи на присъстващия 
представител на участника „ВивиаДД" ООД да подпише техническото предложение от 
офертите на конкурентните участници. Бистра Иванова отказа предложената 
възможност, за което подписа декларация. 

I. Оферта с вх. № 5300-1260-8/ 30.09.2019 г. от 14:52 часа на „СМТ ОПТИКС" 
ООД, гр. Велико Търново, ул. „Бачо Киро" № 3, тел: 0888444246, e-mail: 
silvia.teklu@gmail.com, лице за контакт- Мариана Илиева, съдържа: 

1. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата - примерен образец 
№ 1, подписан и подпечатан от Мариана Илиева- управител- 2 стр. 

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

3. Техническо предложение- образец № 3, в т.ч. предложение за изпълнение на 
поръчката, декларации, заверени копия от декларации за съответствие и заверени 
копия от удостоверения от Регионален център по здравеопазване, гр. Велико 
Търново, подписани и подпечатани от Мариана Илиева - управител - 22 стр. 

4. Ценово предложение- образец № 4, в т. ч. информация относно начина на образуване 
на предложените цени, подписано и подпечатано от Мариана Илиева - управител - 3 
стр. 

5. Декларация по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки - за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - образец № 5, подписана и 
подпечатана от Мариана Илиева - управител - 2 стр. 

6. Декларация по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки - за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - образец № 5, подписана и 
подпечатана от Силвия Теклу - управител - 2 стр. 

7. Декларация по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки - 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 - 2 стр. 

8. Декларация по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки - 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. 

9. Декларация по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки - за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП - образец № 6, подписана и 
подпечатана от Мариана Илиева - управител - 2 стр. 

10. Декларация по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки- образец № 7, 
подписана и подпечатана от Мариана Илиева - управител - 2 стр. 

11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител- образец № 8, подписана и 
подпечатана от Зита Митова- управител на АЦСМП „Очна клиника Света Петка-
клон Велико Търново" АД - 1 стр. 

12. Декларация за съгласие за участие като трето лице- образец № 8, подписана и 
подпечатана от Илия Василев- управител на „Аква Ленс" ЕООД - 1 стр. 
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13. Декларация по чл. 66, ал. 2 от Закона за обществените поръчки за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП- образец № 8.1, подписана и 
подпечатана от Зита Митова- управител на АЦСМП „Очна клиника Св. Петка- клон 
В. Търново" АД - 1 стр. 

14. Декларация по чл. 66, ал. 2 от Закона за обществените поръчки за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП- образец № 8.2, подписана и 
подпечатана от Зита Митова- управител на АЦСМП „Очна клиника Св. Петка- клон 
В. Търново" АД - 2 стр. 

15. Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от Закона за обществените 
поръчки- образец № 9, подписана и подпечатана от Мариана Илиева - управител - 2 
стр. 

16. Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от Закона за обществените 
поръчки- образец № 9, подписана и подпечатана от Зита Митова- управител на 
АЦСМП „Очна клиника Св. Петка- клон В. Търново" АД - 2 стр. 

17. Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от Закона за обществените 
поръчки- образец № 9, подписана и подпечатана от Илия Василев- управител на 
„Аква Ленс" ЕООД - 2 стр. 

18. 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 Мариана Илиева - управител - 2 стр. 

19. 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 Зита Митова - управител на АЦСМП „Очна клиника 
Св. Петка- клон В. Търново" АД - 2 стр. 

20. 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. 

21. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество- образец № 11, подписана и подпечатана от 
Мариана Илиева - управител - 1 стр. 

22. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество- образец №11 , подписана и подпечатана от Зита 
Митова - управител на АЦСМП „Очна клиника Св. Петка- клон В. Търново" АД - 1 
стр. 

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

24. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената 
поръчка- образец № 12, подписан и подпечатан от Мариана Илиева - управител - 2 
стр. 

25. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената 
поръчка- образец № 12, подписан и подпечатан от Зита Митова - управител на 
АЦСМП „Очна клиника Св. Петка- клон В. Търново" АД - 2 стр. 

26. Декларации за инструментите, съоръженията и техническото оборудване- образец № 
13, подписана и подпечатана от Мариана Илиева- управител- 1 стр. 
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27. Декларации за инструментите, съоръженията и техническото оборудване- образец № 
13, подписана и подпечатана от Зита Митова - управител на АЦСМП „Очна клиника 
Св. Петка- клон В. Търново" АД - 2 стр. 

28. Декларации за инструментите, съоръженията и техническото оборудване- образец № 
13, подписана и подпечатана от Илия Василев- управител на „Аква Ленс" ЕООД - 1 
стр. 

29. Списък на персонал- образец № 14, подписан и подпечатан от Мариана Илиева-
управител- 4 стр. 

30. Списък на персонал- образец № 14, подписан и подпечатан от Зита Митова -
управител на АЦСМП „Очна клиника Св. Петка- клон В. Търново" АД - 3 стр. 

II. Оферта с вх. № 53-2289-5/ 01.10.2019 г. от 10:47 часа на „ДЖОЙ ФЕШЪН" 
ЕООД, гр. София 1164, ул. „Плачковица" 1А, тел: 0884201187, e-mail: 
jenia.spasova@joyoptics.com, лице за контакт- Женя Спасова, съдържа: 

1. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата - примерен образец 
№ 1, подписан и подпечатан от Станимир Томов- управител- 2 стр. 

2. Представяне на участника- образец № 2, подписано и подпечатано от Станимир 
Томов - управител - 2 стр. 

3. Техническо предложение - образец № 3, в т. ч. предложение за изпълнение на 
поръчката подписано и подпечатано от Станимир Томов - управител - 4 стр. 

4. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1, подписана и подпечатана от 
Станимир Томов- управител- 1 стр. 

5. Ценово предложение- образец № 4, подписано и подпечатано от Станимир Томов-
управител - 2 стр. 

6. Информация относно начина на образуване на предложените цени, подписана и 
подпечатана от Станимир Томов- управител- 1 стр. 

7. Декларация по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки - за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - образец № 5, подписана и 
подпечатана от Станимир Томов - управител - 1 стр. 

8. Декларация по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки - за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП - образец № 6, подписана и 
подпечатана от Станимир Томов - управител - 2 стр. 

9. Декларация по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки- образец № 7, 
подписана и подпечатана от Станимир Томов - управител - 1 стр. 

10. Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от Закона за обществените 
поръчки- образец № 9, подписана и подпечатана от Станимир Томов - управител - 1 
стр. 

11. 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 Станимир Томов - управител - 2 стр. 

12. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество- образец № 11, подписана и подпечатана от 
Станимир Томов - управител - 1 стр. 

13. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената 
поръчка- образец № 12, подписан и подпечатан от Станимир Томов- управител- 2 стр. 

14. Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване- образец № 
13, подписана и подпечатана от Станимир Томов - управител - 1 стр. 

15. Списък на персонал- образец № 14, подписан и подпечатан от Станимир Томов-
управител- 2 стр. 
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III. Оферта c вх. № 53-1838-7/ 01.10.2019 г. от 14:04 часа на „ВивиаДД" ООД, гр. 
Стара Загора, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Независимост" № 
6, тел: 0877434140, e-mail: optika_vereya@abv.bg, лице за контакт- Бистра Иванова, 
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. Техническо предложение - образец № 3, в т. ч. предложение за изпълнение на 
поръчката и заверени копия от декларации за съответствие, подписани и подпечатани 
от Радостина Джелебова - управител - 9 стр. 

4. Ценово предложение- образец № 4, подписано и подпечатано от Радостина 
Джелебова - управител - 3 стр. 

5. Декларация по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки - за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - образец № 5, подписана и 
подпечатана от Радостина Джелебова - управител - 1 стр. 

6. Декларация по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки - за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП - образец № 6, подписана и 
подпечатана от Радостина Джелебова - управител - 2 стр. 

7. Декларация по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки- образец № 7, 
подписана и подпечатана от Радостина Джелебова - управител - 1 стр. 

8. Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от Закона за обществените 
поръчки- образец № 9, подписана и подпечатана от Радостина Джелебова - управител 
- 1 стр. 

9. 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 Радостина Джелебова - управител - 2 стр. 

10. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество- образец № 11, подписана и подпечатана от 
Радостина Джелебова - управител - 1 стр. 

11. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената 
поръчка- образец № 12, подписан и подпечатан от Радостина Джелебова - управител 
- 1 стр. 

12. Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване- образец № 
13, подписана и подпечатана от Радостина Джелебова- управител- 2 стр. 

13. Списък на екип- образец № 14, подписан и подпечатан от Радостина Джелебова-
управител- 2 стр. 

2. Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 96а, ал. 2 от ППЗОП 
за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от Възложителя. 

I. Оферта с вх. № 5300-1260-8/ 30.09.2019 г. от 14:52 часа на „СМТ ОПТИКС" 
ООД, гр. Велико Търново, ул. „Бачо Киро" № 3, тел: 0888444246, e-mail: 
silvia.teklu@gmail.com, лице за контакт- Мариана Илиева. 

1. Лично състояние 

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от 
ЗОП чрез представяне на Декларации по Образец № 5, подписани и подпечатани от 
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Мариана Илиева и Силвия Теклу, в качеството им на управители, които представляват 
дружеството заедно и поотделно съгласно данните от Търговския регистър и Декларация 
по Образец № 6, подписана и подпечатана 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 , подписана и подпечатана от Мариана 
Илиева- управител. 

Съгласно документацията за обществена поръчка- раздел I „Общи условия за 
участие", т. 13 и обявата за обществена поръчка възложителят отстранява от поръчката 
участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). 
Информацията относно липсата или наличието на обстоятелствата се декларира в 
Декларация- Образец № 1 1 . Съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ лице, заемало висша 
публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията 
или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени 
поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, 
принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на 
българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването 
си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в 
такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред 
контролирано от нея юридическо лице. 

Съгласно чл. 69, ал. 2 от ЗПКОНПИ забраната за участие в процедури за 
обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, 
принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на 
българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало 
съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или 
контрол след освобождаването му от длъжност. 

Тъй като съгласно данните от Търговския регистър участникът „СМТ Оптикс" 
ООД се представлява заедно и поотделно от Мариана Илиева и Силвия Теклу, следва 
да бъде представена Декларация- Образец № 11, попълнена от Силвия Теклу, за да 
бъде установено от комисията наличието или липсата на основание за 
отстраняване на участника по чл. 69 от ЗПКОНПИ. 

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП е необходимо 
участникът да представи липсващата информация, като попълни Декларация по 
чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество- по Образец № 11, съгласно изискванията на Възложителя, 
посочени в документацията за обществена поръчка и в обявата, в срок 3 работни дни от 
получаването на писмено уведомление. 

Подизпълнители и трети лица: 
В Представяне на участника- образец № 2 участникът е декларирал, че ще 

използва капацитета на трето лице- „Аква Ленс" ЕООД, ЕИК: 175111492, по отношение 
на критерия за подбор, свързан с притежаването на определено оборудване. Съгласно 
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изискванията на чл. 65, ал. 4 от ЗОП и документацията за обществената поръчка третото 
лице следва да декларира отсъствието на основания за отстраняване от поръчката в 
Декларации- образец № 5, № 6, № 10 и № 11. В документите от офертата на „СМТ 
Оптикс" ООД са налице Декларации- образец № 5, № 6, № 10 и № 11, подписани и 
подпечатани от Илия Василев- управител на „Аква Ленс" ЕООД. 

Съгласно документацията за обществена поръчка- раздел I „Общи условия за 
участие", т. 15 за всяко трето лице следва да се представи попълнена и подписана 
Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на 
незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)- Образец № 11. 

Според чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ лице, заемало висша публична длъжност, което 
в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по 
служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в 
процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на 
Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма 
право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва 
или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред 
институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо 
лице. 

Съгласно чл. 69, ал. 2 от ЗПКОНПИ забраната за участие в процедури за 
обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, 
принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на 
българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало 
съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или 
контрол след освобождаването му от длъжност. 

Тъй като съгласно данните от Търговския регистър третото лице „Аква Ленс" 
ЕООД се представлява заедно и поотделно от Илия Василев и Лили Борисова, следва 
да бъде представена Декларация- Образец № 11, попълнена от Лили Борисова, за 
да бъде установено от комисията наличието или липсата на основание за 
отстраняване на третото лице по чл. 69 от ЗПКОНПИ. 

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП е необходимо 
третото лице да представи липсващата информация, като попълни Декларация по 
чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество- по Образец № 11, съгласно изискванията на Възложителя, 
посочени в документацията за обществена поръчка и в обявата, в срок 3 работни дни от 
получаването на писмено уведомление. 

Съгласно документацията за обществена поръчка в случай, че участникът се 
позовава на капацитета на трето лице по отношение на критерия, свързан с техническото 
оборудване, третото лице следва да попълни и представи Декларация за инструментите, 
съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на 
поръчката- Образец № 13. В документите от офертата на „СМТ Оптикс" ООД е налице 
Декларация- Образец № 13, подписана и подпечатана от Илия Василев- управител на 
„Аква Ленс" ЕООД. 

Участникът е декларирал в образец № 2 и в Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП-
образец № 7, че възнамерява да възложи част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнител- АЦСМП „Очна клиника Света 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, № 
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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. 

Съгласно документацията за обществена поръчка за доказване на съответствието 
на подизпълнителите със съответните критерии за подбор, подизпълнителите следва да 
попълнят и представят Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета 
на обществената поръчка - Образец № 12, и/или Декларация за инструментите, 
съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на 
поръчката- Образец № 13, и/или Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката-
Образец № 14. В документите от офертата на „СМТ Оптикс" ООД са налице Списък-
образец № 12, Декларация- образец № 13 и Списък- образец № 14, подписани и 
подпечатани от Зита Митова- управител на АЦСМП „Очна клиника Св. Петка- клон В. 
Търново" АД. 

2. Критерии за подбор 

По отношение на изискванията за технически и професионални способности-
в раздел „Условия, на които трябва да отговарят участниците", Технически и 
професионални способности от обявата, както и в документацията- в раздел 
„Критерии за подбор на участниците. Минимални изисквания и документи за 
доказване" възложителят е посочил, че: 

2.1. Участникът следва да е изпълнил поне една услуга с предмет и обем, 
идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка, за последните три 
години от датата на подаване на офертата. 

Забележка: Под сходна услуга се разбира услуга по изработване на корекционни 
и/ши защитни очила за работа с видеодисплеи на поне 20 лица. 

За доказване на изискването участникът представя Списък на услугите, които са 
идентични или сходни с предмета на обществената поръчка- образец № 12. 

Участникът „СМТ Оптикс" ООД, гр. Велико Търново е попълнил и представил 
Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената 
поръчка- образец № 12, в който е дал информация относно получател, дата, стойност и 
документи за доказване за 2 услуги. Участникът не е посочил обаче броя на лицата, на 
които са били изработени корекционни и/или защитни очила за работа с видеодисплеи. 
Поради това комисията не може да установи дали е налице съответствие на участника с 
поставения критерий за подбор, а именно за последните три години да е изпълнил поне 
една услуга по изработване на корекционни и/или защитни очила за работа с 
видеодисплеи на поне 20 лица. 

Във връзка с гореизложеното на основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП е необходимо 
участникът да представи липсващата информация, като попълни Списък на 
услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка-
образец № 12, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията за 
обществена поръчка и в обявата, в срок 3 работни дни от получаването на писмено 
уведомление. 

Списък- образец № 12 е попълнен и представен и от посочения подизпълнител. 
Дадена е информация за 2 услуги, като е посочено, че са извършени съответно 203 броя 
и 25 броя прегледи. 

2.2. Участникът следва да разполага със следното оборудване (като указва 
дали е собствено, наето или на лизинг): 
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1. безшаблонен автомат за изработка на всички видове монтаж на диоптрични лещи в 
корекционна рамка, с фин и груб шлайф, полиране на лещи, изработване на специален и 
плосък фасет. Механичен блокер за центриране; 
2. електронен диоптромер за центриране и измерване параметрите на диоптричните 
лещи и UV тест; 
3. ултразвук за почистване на очилата; 
4. напълно оборудвана лаборатория за изработка, поддръжка и ремонт на очила - фина и 
прецизна техника за монтаж, демонтаж и сервиз на очила; 
5. автокераторефрактометър за диагностика на зрителни недостатъци; 
6. електронна таблица за изследване на зрителна острота; 
7. безконтактен тонометър за измерване на очното налягане; 
8. система за изследване на несъответствието във фиксацията на зрението и метод за 
изследване на сензорната фузия на хетерофорията и коригиране с призматични 
диоптрични очила; 
9. видеоцентрираща система за вземане на индивидуални мерки. 

За доказване на изискването участникът представя Декларация за инструментите, 
съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на 
поръчката- Образец № 13. 

Участникът „СМТ Оптикс" ООД, гр. Велико Търново е попълнил и представил 
Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат 
използвани за изпълнение на поръчката- Образец № 13, в която е дал информация 
относно наличното техническо оборудване, като е посочил и основанието, въз основа на 
което разполага с него. Декларация- образец № 13 е попълнена и представена и от 
посочените подизпълнител и трето лице. 

Съгласно документацията за обществена поръчка за удостоверяване на 
съответствие с поставените изисквания към техническите и професионални способности 
в офертата си участниците само декларират информацията в Декларация за 
инструментите, съоръженията и техническото оборудване- Образец № 13, а 
документите, с които се доказват декларираните обстоятелства, се представят при 
условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП от участника. 

Във връзка с гореизложеното на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП комисията 
изисква от участника да представи доказателства за притежаваното техническо 
оборудване в срок 3 работни от получаването на писмено уведомление. 

2.3. Участникът следва да разполага с минимално посочения от Възложителя 
персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на 
поръчката, както следва: 

Участникът следва да разполага с екип от специалисти, който да включва: 
• минимум две лица, специалисти „Офталмолози" и/или „Очни болести" и 
• минимум три лица, специалисти по Очна оптика и/или Оптик- техник. 

За доказване на изискването участникът представя Списък на персонала, който 
ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват професионалната 
компетентност на лицата- Образец № 14. 

Участникът „СМТ Оптикс" ООД, гр. Велико Търново е попълнил и представил 
Списък на персонал- образец № 14, в който е дал информация относно 3 лица 
специалисти „очна оптика", 2 лица специалисти „офталмолози" и едно лице студент по 
очна оптика. Списък- образец № 14 е попълнен и представен и от посочения 
подизпълнител, като е дадена информация за 3 лица- специалисти „офталмолози". 
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Въз основа на гореизложените документи комисията констатира съответствие на 
участника „СМТ Оптикс" ООД, гр. Велико Търново с посочения критерий за подбор. 

II. Оферта с вх. № 53-2289-5/ 01.10.2019 г. от 10:47 часа на „ДЖОЙ ФЕШЪН" 
ЕООД, гр. София 1164, ул. „Плачковица" 1А, тел: 0884201187, e-mail: 
jenia.spasova@joyoptics.com, лице за контакт- Женя Спасова. 

1. Лично 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 
подизпълнители. 

2. Критерии за подбор 

По отношение на изискванията за технически и професионални способности-
в раздел „Условия, на които трябва да отговарят участниците", Технически и 
професионални способности от обявата, както и в документацията- в раздел 
„Критерии за подбор на участниците. Минимални изисквания и документи за 
доказване" възложителят е посочил, че: 

2.1. Участникът следва да е изпълнил поне една услуга с предмет и обем, 
идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка, за последните три 
години от датата на подаване на офертата. 

Забележка: Под сходна услуга се разбира услуга по изработване на корекционни 
и/ши защитни очша за работа с видеодисплеи на поне 20 лица. 

За доказване на изискването участникът представя Списък на услугите, които са 
идентични или сходни с предмета на обществената поръчка- образец № 12. 

Участникът „Джой Фешън" ЕООД, гр. София е попълнил и представил Списък 
на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка-
образец № 12, в който е дал информация относно получател, дата, стойност и документи 
за доказване за 2 услуги. В описанието на първата услуга участникът е указал, че се касае 
за изработване на очила за корекция на зрението на 510 служители. 

Въз основа на гореизложените документи комисията констатира съответствие на 
участника „Джой Фешън" ЕООД, гр. София с посочения критерий за подбор. 
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2.2. Участникът следва да разполага със следното оборудване (като указва 
дали е собствено, наето или на лизинг): 
1. безшаблонен автомат за изработка на всички видове монтаж на диоптрични лещи в 
корекционна рамка, с фин и груб шлайф, полиране на лещи, изработване на специален и 
плосък фасет. Механичен блокер за центриране; 
2. електронен диоптромер за центриране и измерване параметрите на диоптричните 
лещи и UV тест; 
3. ултразвук за почистване на очилата; 
4. напълно оборудвана лаборатория за изработка, поддръжка и ремонт на очила - фина и 
прецизна техника за монтаж, демонтаж и сервиз на очила; 
5. автокераторефрактометър за диагностика на зрителни недостатъци; 
6. електронна таблица за изследване на зрителна острота; 
7. безконтактен тонометър за измерване на очното налягане; 
8. система за изследване на несъответствието във фиксацията на зрението и метод за 
изследване на сензорната фузия на хетерофорията и коригиране с призматични 
диоптрични очила; 
9. видеоцентрираща система за вземане на индивидуални мерки. 

За доказване на изискването участникът представя Декларация за инструментите, 
съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на 
поръчката- Образец № 13. 

Участникът „Джой Фешън" ЕООД, гр. София е попълнил и представил 
Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат 
използвани за изпълнение на поръчката- Образец № 13, в която е дал информация 
относно наличното техническо оборудване, като е посочил и основанието, въз основа на 
което разполага с него. 

Съгласно документацията за обществена поръчка за удостоверяване на 
съответствие с поставените изисквания към техническите и професионални способности 
в офертата си участниците само декларират информацията в Декларация за 
инструментите, съоръженията и техническото оборудване- Образец № 13, а 
документите, с които се доказват декларираните обстоятелства, се представят при 
условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП от участника. 

Във връзка с гореизложеното на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП комисията 
изисква от участника да представи доказателства за притежаваното техническо 
оборудване в срок 3 работни от получаването на писмено уведомление. 

2.3. Участникът следва да разполага с минимално посочения от Възложителя 
персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на 
поръчката, както следва: 

Участникът следва да разполага с екип от специалисти, който да включва: 
• минимум две лица, специалисти „Офталмолози" и/или „Очни болести" и 
• минимум три лица, специалисти по Очна оптика и/или Оптик- техник. 

За доказване на изискването участникът представя Списък на персонала, който 
ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват професионалната 
компетентност на лицата- Образец № 14. 

Участникът „Джой Фешън" ЕООД, гр. София е попълнил и представил Списък 
на персонал- образец № 14, в който е дал информация относно 4 лица специалисти „очна 
оптика", 2 лица специалисти „очни болести". 

Въз основа на гореизложените документи комисията констатира съответствие на 
участника „Джой Фешън" ЕООД, гр. София с посочения критерий за подбор. 
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III. Оферта c вх. № 53-1838-7/ 01.10.2019 г. от 14:04 часа на „ВивиаДД" ООД, 
гр. Стара Загора, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Независимост" 
№ 6, тел: 0877434140, e-mail: optika_vereya@abv.bg, лице за контакт- Бистра 
Иванова. 

1. Лично 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. 

2. Критерии за подбор 

По отношение на изискванията за технически и професионални способности-
в раздел „Условия, на които трябва да отговарят участниците", Технически и 
професионални способности от обявата, както и в документацията- в раздел 
„Критерии за подбор на участниците. Минимални изисквания и документи за 
доказване" възложителят е посочил, че: 

2.1. Участникът следва да е изпълнил поне една услуга с предмет и обем, 
идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка, за последните три 
години от датата на подаване на офертата. 

Забележка: Под сходна услуга се разбира услуга по изработване на корекционни 
и/или защитни очила за работа с видеодисплеи на поне 20 лица. 

За доказване на изискването участникът представя Списък на услугите, които са 
идентични или сходни с предмета на обществената поръчка- образец № 12. 

Участникът „ВивиаДД" ООД, гр. Стара Загора е попълнил и представил Списък 
на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка-
образец № 12, в който е дал информация относно получател, дата, стойност и документи 
за доказване за една услуга по изработване на очила за работа с компютър на 50 
правоимащи лица. 

Въз основа на гореизложените документи комисията констатира съответствие на 
участника „ВивиаДД" ООД, гр. Стара Загора с посочения критерий за подбор. 
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2.2. Участникът следва да разполага със следното оборудване (като указва 
дали е собствено, наето или на лизинг): 
1. безшаблонен автомат за изработка на всички видове монтаж на диоптрични лещи в 
корекционна рамка, с фин и груб шлайф, полиране на лещи, изработване на специален и 
плосък фасет. Механичен блокер за центриране; 
2. електронен диоптромер за центриране и измерване параметрите на диоптричните 
лещи и UV тест; 
3. ултразвук за почистване на очилата; 
4. напълно оборудвана лаборатория за изработка, поддръжка и ремонт на очила - фина и 
прецизна техника за монтаж, демонтаж и сервиз на очила; 
5. автокераторефрактометър за диагностика на зрителни недостатъци; 
6. електронна таблица за изследване на зрителна острота; 
7. безконтактен тонометър за измерване на очното налягане; 
8. система за изследване на несъответствието във фиксацията на зрението и метод за 
изследване на сензорната фузия на хетерофорията и коригиране с призматични 
диоптрични очила; 
9. видеоцентрираща система за вземане на индивидуални мерки. 

За доказване на изискването участникът представя Декларация за инструментите, 
съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на 
поръчката- Образец № 13. 

Участникът „ВивиаДЦ" ООД, гр. Стара Загора е попълнил и представил 
Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат 
използвани за изпълнение на поръчката- Образец № 13, в която е дал информация 
относно наличното техническо оборудване, като е посочил приложението му и 
основанието, въз основа на което разполага с него. 

Съгласно документацията за обществена поръчка за удостоверяване на 
съответствие с поставените изисквания към техническите и професионални способности 
в офертата си участниците само декларират информацията в Декларация за 
инструментите, съоръженията и техническото оборудване- Образец № 13, а 
документите, с които се доказват декларираните обстоятелства, се представят при 
условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП от участника. 

Във връзка с гореизложеното на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП комисията 
изисква от участника да представи доказателства за притежаваното техническо 
оборудване в срок 3 работни от получаването на писмено уведомление. 

2.3. Участникът следва да разполага с минимално посочения от Възложителя 
персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на 
поръчката, както следва: 

Участникът следва да разполага с екип от специалисти, който да включва: 
• минимум две лица, специалисти „Офталмолози" и/или „Очни болести" и 
• минимум три лица, специалисти по Очна оптика и/или Оптик- техник. 

За доказване на изискването участникът представя Списък на персонала, който 
ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват професионалната 
компетентност на лицата- Образец № 14. 

Участникът „ВивиаДД" ООД, гр. Стара Загора е попълнил и представил Списък 
на персонал- образец № 14, в който е дал информация относно 2 лица специалисти „очни 
болести" и 3 лица специалисти „оптик техник". 
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Въз основа на гореизложените документи комисията констатира съответствие на 
участника „ВивиаДД" ООД, гр. Стара Загора с посочения критерий за подбор. 

В изпълнение на чл. 97, ал. 5 ППЗОП в срок 3 работни дни от получаването на 
уведомителното писмо участник, по отношение на когото е констатирано несъответствие 
или липса на информация, следва да представи на комисията информация за 
отстраняване на констатираните несъответствия и непълноти. 

Отговори, постъпили в деловодството на Община Велико Търново след изтичане 
на срока, няма да се разглеждат от комисията. При изпращане по пощата с препоръчано 
писмо или по куриер, участникът следва да се съобрази с последната дата за постъпване 
на отговора. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът свършва в следващия 
присъствен ден. 

Участниците депозират отговорите на получените писма по реда на приемане на 
офертите в „Общински център за услуги и информация на граждани", в сградата на 
Община Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България" № 2. 

Информацията се представя в запечатана, непрозрачна опаковка. Върху същата 
се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-
mail: (ако има такъв), предметът на обществената поръчка. Информацията се адресира 
до председателя на комисията с посочване „в отговор на писмо с изходящ номер 

", както следва: 

О Т Г О В О Р 

На писмо с изх. № / г. 
До Ана Тодорова- Главен експерт в Дирекция „Бюджет и финанси" в Община Велико 
Търново, Председател на комисията, определена от Кмета на Община Велико Търново 
по 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" 

От участник: ЕИК 
Адрес за кореспонденция: град: Пощенски код 
Улица вх. . . . № . . . , ет 
Телефон: факс: 
Електронна поща 
Лице за контакти: 

ДА СЕ ОТВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА 
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Комисията приключи работа в 15:00 часа и насрочи следващо заседание след 
получаване на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр и ще бъде публикуван на 
профила на купувача на Община Велико Търново. 

КОМИСИЯ в състав: 

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

И ЧЛЕНОВЕ: 
-7 

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

y.xvy 
Василена Георгиева'- младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново 

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 
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