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ПРОТОКОЛ № 3

Днес на дата 26.03.2020 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”.

В сградата на Община Велико Търново са постъпили отговори от следните участници:

Отговор от „Редауто“ ООД с №53-2850-1/23.03.2020 г., съдържащ приложно писмо и 
ЕЕДОП на електронен носител.

www.interreerobe.eu
Този документ е създаден в рамките на Проект „Изкуство и култура -  общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото  
развитие на туризма ", Проектен код: ROBG  -  576, 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!
р у м ъ н с к о  п р а в и т е л с т в о  БЪ ЛГАРСКО П РАВИТЕЛ СТВО

След като разгледа приложения от участника ЕЕДОП комисията констатира, че 
същият отговаря на изискванията на поръчката и участникът следва да бъде допуснат до 
следващия етап в процедурата.

До участникът “Джи Ем Криейтив” ЕООД е изпратен протокол с липсващи 
документи, който е получен от участника на 10.03.2020 г., но до този момент не е 
получен отговор.

Във връзка с горното Комисията предлага участника за отстраняване от участие в 
процедурата на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на Техническите предложения 
на допуснатите участници във връзка с изискванията на поръчката.

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 предложението на участника, Комисията прецени, че същото 
отговаря на изискванията на поръчката, обективирани в Техническата спецификация.

Участникът следва да бъде допуснат до следващия етап в процедурата -  оценка 
на техническите предложения.

II. 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 предложението на участника, Комисията прецени, че същото 
отговаря на изискванията на поръчката, обективирани в Техническата спецификация и за 
двете обособени позиции.

Участникът следва да бъде допуснат до следващия етап в процедурата -  оценка 
на техническите предложения.

III. 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

В документацията за участие на стр. 25 е посочено, че: „Офертата включва:

I n t e r r ^
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

I ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

Н И Ш  ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

1 . те хн и ч е с к о  п р е д л о ж е ни е , съдърж ащ о:

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на Възложителя с информация за:“

Т а к о в а  изискване е п о с та в е н о  и в сам ия образец на Т е х н и ч е с к о  пред лож ени е.

В представеното от участника Техническо предложение, липсва такова 
предложение, което означава, че същото не отговаря на предварително обявените 
условия и участникът следва да бъде предложен за отстраняване на основание чл. 
107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

К о м и с и я т а  прод ъ лж и с о ц е н к а  на  т е хн и ч е с к и те  пред л ож ени я на уч а с тн и ц и т е  съ гл асно 
следната м етод ик а:

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”. 
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане, оптимално 
съотношение качество/цена,съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.
На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на изискванията на 
възложителя.
Няма да бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в случаите, в които е 
налице поне едно от следните условия:
Техническото предложение (в цялост или в негова съставна част) не отговаря на изискванията на 
възложителя, посочени в документацията за провеждане на обществената поръчка, на техническата 
спецификация, на действащото законодателство или не е съобразено с предмета на поръчката, 
включително когато липсват данни за установяване на някое от горните изисквания/съответствие;
Налице е несъответствие/несъгласуваност между елементи на отделните раздели/части/компоненти на 
техническото предложение;
Участникът не отговаря на изискванията за подбор и/или лично състояние, съобразно изискванията на 
възложителя;
Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на получената за всяка оферта 
„Комплексна оценка”, като сума от оценките по определените в Методиката за оценка показатели.

Комплексната оценка (КО) на офертата на всеки участник се определя по следната формула:
КОп =  П1п х 0,4 + П 2П х 0,3+ ПЗп х 0,3, където
КОп - комплексна оценка на офертата на n-тия на участник;
П1п - брой точки по показател „Предложена цена“ на офертата на n-тия участник;
П 2П -  брой точки по показател „Срок за изпълнение на поръчката“ на офертата на n-тия участник и 
ПЗп -  брой точки по показател „Време за реакция при необходимост от отстраняване на проблем или 

възникнал/и дефект/и“ на офертата на n-тия участник.

In te rr^ g
EUROPEAN UNION
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

■Й-ШН-Ш.

РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО

Класирането се извършва в низходящ ред, като на първо място се класира офертата, получила най- 
висока комплексна оценка по посочената формула. В случай, че комплексните оценки на две или повече 
оферти са равни, при класирането им се прилагат правилата на чл. 58 ал.2 и ал.З от ППЗОП.

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след 
десетичната запетая.

Показатели за оценка и методика за определяне на комплексната оценка на офертите:

П1 -  ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА

Показател (наименование) Относителна тежест в 
комплексната оценка

Максимален възможен 
брой точки

Символно
означение

ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА 40% (0,40) 100 П1

Показател П1 „Предложена цена” е максимален брой точки -  100 и относителна тежест в 
комплексната оценка -  0,40.

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена. Точките на останалите 
участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

П1п = Ц М И Н  /Цп х 100, където:
Ц л,ин. е най-ниска предложена цена;
Ц„ е цената на ггтия участник.

П2 -  СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Показател (наименование) Относителна тежест в 
комплексната оценка

Максимален 
възможен брой 

точки

Символно
означение

Срок за изпълнение на поръчката 30% (0,30) 100 П2

Показател П2 „Срок за изпълнение на поръчката” е максимален брой точки -  100 и 
относителна тежест в комплексната оценка -  0,30.

Максималният брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок за изпълнение на 
поръчката в цели календарни дни. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най- 
ниската предложена цена по следната формула:

П2„ = Смин/Сп х 100, където:
Сми», е най-краткият предложен срок в цели календарни дни;
С„ е срокът на п тия участник.

Важно!!!

Максималният офериран срок за изпълнение не може да надвишава 90 календарни дни за Обособена 
Позиция №1 и 60 календарни дни за Обособена Позиция №2.

ПЗ -  СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
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европейски съюз

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

В-И-И,

Р/МЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО Б Ъ Л ГА РС КО П РА В ИТЕЛ С ТВ О

Показател (наименование) Относителна тежест в 
комплексната оценка

Максимален 
възможен брой 

точки

Символно
означение

Време за реакция при необходимост 
от отстраняване на проблем или 

възникнал/и дефект/и
30% (0,30) 100 ПЗ

Показател ПЗ „Време за реакция при необходимост от отстраняване на проблем или 
възникнал/и дефект/и” е максимален брой точки -  100 и относителна тежест в комплексната оценка 
-  0,30.

Максималният брой точки получава офертата с предложен най-кратко време за реакция в цели 
работни дни. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена 
цена по следната формула:

ПЗП = Вмин/Вп х 100, където:
В мин. е най-краткото предложено време за реакция в цели работни дни;
Вп е времето за реакция на п‘тия участник.

Важно!!!

Максгшалното оферирано време за реакция при необходимост от отстраняване на проблем или 
възникнал/и дефект/и не може да надвишава 7 работни дни за Обособена Позиция №1 и 4 работни дни за 
Обособена Позиция №2.

Класиране на участниците: след като всяка оферта е била оценена съобразно посочената методика за 
определяне на комплексната оценка, Комисията класира участниците по степента на съответствие на 
офертите им с предварително обявените от възложителя условия, като на първо място бива класиран 
участникът получил най -  висока комплексна оценка.

За обособена позиция 1;

Оценка по показател П2:

Участникът предложил най-кратък срок е „Вилоксофт“ ООД -  5 кал. дни и съгласно 
методиката за оценка получава максималния брой точки -  100.
Тежестта на този показател е 30% - 30 т.

Участникът “АСАП“ ЕООД е предложил срок за изпълнение 60 кал. дни получава 
оценка съгласно формулата -  5/60 х 100 = 8.33 т.
Тежестта на този показател е 30% - 2.5 т.

Оценка по показател ПЗ:

СЛЪ
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Съдърж анието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

Н-И-И,

РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО Б Ъ ЛГАРСКО П РАВИТЕЛ СТВО

И двамата допуснати участници са предложили „Време за реакция при необходимост от 
отстраняване на проблем или възникнал/и дефект/и“ от един календарен ден. Съответно 
и двамата получават максималния брой точки 100.
Тежестта на този показател е 30% и двамата участници получават - 30 т.

За обособена позиция 2:

Тъй като участникът „Вилоксофт“ ООД е единственият допуснат участник по тази 
позиция, той получава максималният брой точки -  100 и по двата показателя и съответно 
30 т. като се вземе предвид тежестта им в комплексната оценка.

С тези действия комисията приключи своята работа и определи следващо заседание на 
■01.04.2020 г., на което ще бъде отворен пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ 
на участника и за което ще бъде публикувано съобщение на Профила на купувача.

С горепосочените действия приключи 12:00ч.

КОМИСИЯ в състав:

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

'У
И ЧЛЕНОВЕ:

1. Павел Христрв^Нахалник отдел „Информационно обслужване“;

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

"Ч

www.interresrobe.eu
Този документ е създаден в рамките на Проект .. Изкуство и култура -  общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото 
развитие на туризма  " ,  Проектен код: R O B G - 576, в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A 

Румъния  -  България " 2014  -  2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионат о развитие. 
Цячата отговорност за съдържанието и публикацията се носи от Община Велико Търново.

Водещ бенефициент: Община Велико Търново 
Съдърж анието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.
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