
ПРОТОКОЛ № 1

Днес на дата 04.12.2019 г. в 14:00 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-tamovo.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”.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 
ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП, неразделна част от настоящият протокол.

Юлия Ликоманова-Мутафчиева -  Главен експерт в Дирекция „Проекти и 
програми” в Община Велико Търново, изчете Заповед № РД 22-1984/03.12.2019 г„ 
представи комисията и оповести нейните задачи:
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Този документ е създаден в рамките на Проект „Изкуство и култура -  общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото  
развит ие на туризма ", Проектен код: ROBG -5 7 6 , в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество „ И Н ТЕРРЕГ V-A 

Румъния  -  България “ 2014  -  2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдърж анието и публикацията се носи от Община Велико Търново.

Водещ бенефициент: Община Велико Търново 
Съдържанието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

БЪ ЛГАРС КО ПРАВИТЕЛСТВОРУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО

да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и провери 

• допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия и да извърши 
оценка на офертите съгласно методиката за оценка. Комисията да класира участниците 
по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя 
условия.

Всички действия на комисията да бъдат протоколирани, като резултатите от 
работата да бъдат отразени в протокол. Комисията да състави доклад за работата си, като 
същият бъде представен на Възложителя за утвърждаване. Към него да бъдат приложени 
и всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, заедно с цялата 
документация по процедура 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 00073-2019-0061 
в регистъра на АОП.

Комисията започна да отваря офертите по реда на тяхното постъпване. При отваряне на 
офертите стриктно се приложи чл. 54, ал.З, ал.4, ал.5 от ППЗОП.

Комисията в съответствие с чл. 54, ал.З от ППЗОП оповести съдържането на опаковките, 
както следва:

I. Оферта от „Ефедра-ТК“ ООД с вх. № 53-2669-3/22.11.2019 г. от 15:08 часа., с ЕИК: 
204367864; адрес за кореспонденция: гр. София 1618, ж.к. Красно село, ул. Дечко 
Йорданов 192, вх. Б, ап. 53, телефон: 0886901202; електронна поща за 
кореспонденция: office@efedratk.com;

При отваряне на опаковката Комисията установи липсата на плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. Ценовото предложение на участника е в непрозрачната 
опаковка, като цената е видима. В допълнение към това в опаковката е поставен и 
попълнен проект на договор, в който е посочена и предлаганата цена.
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На стр. 27 от документацията за участие изрично е посочено, че: „Извън отделния 
запечатан и непрозрачен плик с наименование „Предлагани ценови параметри“ не 
трябва да са посочени ценови елементи и/или ценово предложение и/ши други данни, 
водещи до възможност да се узнае ценовото предложение на участника, като в 
противен случай офертата ще бъде отстранена от участие. “

Констатираното по-горе, освен нарушение на условията в документацията е 
нарушение и на Правилника за приложение на закона за обществените поръчки.

На основание горното, Комисията предлага участника за отстраняване от 
участие, на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП

II. 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 Г/едно прим/; телефон: 02/4233587; електронна поща за 
кореспонденция: bids@asap.bg;

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и с ненарушена 
цялост плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Членовете на комисията 
подписаха техническото и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Съдържание на документите:
1. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан, 2 стр.;
2. Заявление за участие, 2 стр.;
3. ЕЕДОП на хартиен носител, 16 стр.;
4. Декларация за съгласие на субекта на данните;
5. Техническо предложение оригинал подписано и подпечатано от Петър Зюмбилев -  21 
стр.;
6. Декларация за спазени задължения с данъци, осигуровки, опазване на околна среда, 
закрила на заетостта и условията на труд;
7. Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП;
8. Електронен носител CD -  с надпис ЕЕДОП.

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

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и информация и 2 бр. непрозрачен, запечатан и с ненарушена 
цялост плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Членовете на комисията 
подписаха техническото и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Съдържание на документите:
1. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан, 2 стр.;
2. Заявление за участие, 2 стр.;
3. Декларация за съгласие на субекта на данните;
4. Техническо предложение оригинал подписано и подпечатано от Георги Манев за поз.
1 -  6 стр.;
5. Техническо предложение оригинал подписано и подпечатано от Георги Манев за поз. 
2 - 7  стр.;
6. Електронен носител CD.

IV. 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;

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието’ на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и с ненарушена 
цялост плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Членовете на комисията 
подписаха техническото и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Съдържание на документите:
1. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан, 1 стр.;
2. Заявление за участие, 2 стр.;
3. Декларация за съгласие на субекта на данните;
4. Техническо предложение оригинал подписано и подпечатано от Станислав Димитров 
за поз. 1 и 2 -  8 стр.;
5. Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП;
6. Електронен носител CD.

V. Оферта от „Редауто“ ООД, с вх. № 53-2850-1/26.11.2019 г. от 16:14 часа., с ЕИК: 
202758063; адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ №152, 
ет. 2, офис 2-2Б тел.: 0886850045, Електронна поща: office@itm-proiect.bg
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! БЪ ЛГАРС КО П РА В ИТЕЛ С ТВ ОРУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и с ненарушена 
цялост плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Членовете на комисията 
подписаха техническото и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Съдържание на документите:
1. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан, 1 стр.;
2. Заявление за участие, 2 стр.;
3. Декларация за съгласие на субекта на данните;
4. Техническо предложение оригинал подписано и подпечатано от Силвена Кожухарова 
за поз. 1 -  2 стр.;
5. Техническо предложение оригинал подписано и подпечатано от Силвена Кожухарова 
за поз. 2 - 2  стр.;
6. Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП;
7. Заверени копия на удостоверение и референции -  3 бр.
8. Електронен носител CD.

С горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на 
комисията в 15:00ч.

С оглед на административната натовареност следващото заседание се отлага за 
по-късен етап. Председателят на комисията определи, комисията да се събере и да 
продължи своята работа най-късно до 30.03.20 г.

КОМИСИЯ в състав:

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

1. Павел Христов -  НацщтцГи^отдей „Информационно обслужване“;

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