
ПРОТОКОЛ № 2

Днес на дата 06.03.2020 г. в 11:00 часа в сградата на Община Велико Търново в Нова 
Зала на общински съвет, Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, 
във връзка с чл.51, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, 
назначена със Заповед № РД 22-1984/03.12.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, 
започна разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена 
поръчка, чрез провеждане на публично състезание с предмет: „Разработване на 1 бр. 
триезичен уеб портал и Разработване на 2 бр. мобилни приложения за смартфони за 
разработения интегриран туристически продукт - 1 бр. за Android и 1 бр. за iOS - 
триезичен /на български език, на румънски език, на английски език/ за 2 обособени 
позиции, в рамките на проект „Изкуство и култура -  общи трансгранични активи в 
подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG-576, 
финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване 
на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ на 
Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020 г.”, с уникален номер на 
процедурата 00073-2019-0061 в регистъра на АОП и публикувано обявление на дата 
21.10.2019 с ID 940109 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на 
профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil- 
na-kupuvacha/731 /.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлия Ликоманова-Мутафчиева -  Главен експерт в Дирекция 
„Проекти и програми” (ръководител проект);

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Павел Христов -  Началник отдел „Информационно-техническо обслужване“;
2. Явор Иванов -  Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки”.

Комисията пристъпи към разглеждане на офертите във връзка с условията за допускане и 
критериите а подбор на участниците.

I. Оферта на “АСАП“ ЕООД с вх. № 53-271-8/26.11.2019г. от 11:42 часа ЕИК: 
175370880, адрес за кореспонденция: град София, ПК 1612, бул. „ЦАР БОРИС“ III 
№93-95, ет.2, офис l ' /едно прим/; телефон: 02/4233587; електронна поща за 
кореспонденция: bids@asap.bg;

След като разгледа документите представени от участника комисията прецени, че 
същия отговаря на условията за допускане и критериите за подбор и допуска участника 
до следващия етап в процедурата.

II. Оферта от “Джи Ем Криейтив” ЕООД, е вх. № 53-101-2/26.11.2019 г. от 11:43 
часа, с ЕИК: 201482975, с адрес за кореспонденция: град София, ул. „Методи
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Попов” №9, телефон: 0878961994, електронна поща за кореспонденция:
manev@gbg.bg;

Участникът е представил ЕЕДОП, подписан с електронен подпис, който не 
съдържа никаква декларирана информация и е изцяло непопълнен.

Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, попълнен е необходимата 
информация за преценка относно условията за допускане и критериите за подбор.

III. Оферта от „Вилоксофт“ ООД, с вх. № 53-2848-1/26.11.2019 г. от 11:46 часа, с 
ЕИК: 204017910; адрес за кореспонденция: град София, 1138, ул. Самоковско шосе 
2А, телефон: 0885777316; електронна поща за кореспонденция: 
stanislavdi@gmail.com;

След като разгледа документите представени от участника комисията прецени, че същия 
отговаря на условията за допускане и критериите за подбор и допуска участника до 
следващия етап в процедурата.

IV. Оферта от „Редауто“ ООД, с вх. № 53-2850-1/26.11.2019 г. от 16:14 часа., с ЕИК: 
204645089; адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ №152, 
ет. 2, офис 2-2Б тел.: 0886850045, Електронна поща: office@itm-proiect.bg

Участникът е декларирал, че е изпълнил по една услуга, отговаряща на 
критериите за подбор и за двете позиции, декларирано е и лице ръководител на екипа 
Виктория Мачорска с образование отговарящо на критериите за подбор, но не е 
декларирано, че лицето притежава изискания опит от една услуга на тази позиция.

Участникът следва да декларира, че посоченото лице отговаря на критерия 
за подбор или да посочи друго лице, което да покрива подставените условия.

В ЕЕДОП е декларирано, че дружеството се представлява от Силвена Кожухарова 
и Пламен Кожухаров. Същото е видно и от проверка в търговския регистър. Самият 
ЕЕДОП от друга страна е подписан единствено от Силвена Кожухарова. Съгласно чл. 40, 
ал. 1, т. 3 от ППЗОП, лицата които трябва да представят информация по чл. 54, ал. 2 от 
ЗОП са управителите на дружеството с ограничена отговорност. Поради това е 
необходимо ЕЕДОП да бъде подписан от всички лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП. В чл. 41, 
ал. 1 от ППЗОП е дадена възможността: ,,Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са 
повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 
1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от 
тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на 
декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица. “

От така представения ЕЕДОП не става ясно дали участникът се е възползвал от 
тази възможност, тъй като това не е декларирано изрично. С оглед на това следва да се 
приеме, че е налице пропуск в попълването, който трябва да бъде отстранен.

Участникът следва да декларира, че представителят, Силвена Кожухарова 
декларира, обстоятелствата по допускане от името и на двамата представители или 
да се представи ЕЕДОП, който е подписан и от двамата представители.
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С горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на 
комисията в 12:00ч.

В срок до 5 работни дни от получаването на настоящия протокол кандидатите и 
участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на 
информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, 
които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената 
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния 
срок за получаване на оферти или заявления за участие. Тази възможност се прилага и за 
подизпълнителите и третите лица, посочени от кандидата или участника. Кандидатът 
или участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че 
подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато 
това не води до промяна на техническото предложение.

Председателят определи следващото заседание за след изтичане на срока за 
представяне на допълнителните документи и информация.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлия Ликоманова-Мутафчиева -  Главен експерт в Дирекция 
„Проекти и програми” (ръководител проект);
......................................................................................................................... t ...................................................

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Павел Христов -  Началник отдел „Информационно обслужване“; 
 -  —  •/•!•

2. Явор Иванов -  Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки”.
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