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ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
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Решение

гр. Велико Т ъ р н о в (^ ^ л .^ ?^ .. .2020 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 22, ал.1, т.6 от ЗОП, във връзка с чл. 
108, т.1, във връзка с чл. 109 от ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи от 
дати: 04.12.2019г., 06.03.2020г., 26.03.2020г. и 11.05.2020г. на Комисията назначена със 
Заповед № РД 22-1984/03.12.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново и в нейно 
изпълнение във връзка с 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/. Прогнозна стойност на 
поръчката 16298.33 лв. без ДДС.

НАРЕЖДАМ:

I. На основание чл. 107, т. 1, 107, т.2, б. „а“ и 107, т.5 от ЗОП и във връзка с 
констатациите и мотивите на комисията отразени в протоколите от нейната работа 
отстранявам от участие в процедурата 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 -
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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.” участниците:

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: offlce@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 -
5946.00 лв. без ДДС.

На стр. 27 от документацията за участие изрично е посочено, че: „Извън 
отделния запечатан и непрозрачен т ик с наименование „Предлагани ценови 
параметри“ не трябва да са посочени ценови елементи и/ти ценово предложение 
и/или 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.

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;

До участникът “Джи Ем Криейтив” ЕООД е изпратен протокол с липсващи 
документи, който е получен от участника на 10.03.2020 г. В законоустановения срок не 
е представен отговор от участника. Липсата на отговор поставя в невъзможност 
комисията да извърши преценка за съответствие на участника с условията за допускане 
и критериите за подбор.
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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

В документацията за участие на стр. 25 е посочено, че: „Офертата включва:
1. техническо предложение, съдържащо:
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на Възложителя с информация за:“

Такова изискване е поставено и в самия образец на Техническо предложение в т.
9.

В представеното от участника Техническо предложение, липсва такова 
изложение, което означава, че същото не отговаря на предварително обявените 
условия.

ОБЯВЯВАМ:

II. Класирането за обществена поръчка чрез 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.”

За обособена позиция 1:

1. 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

2. 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
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ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО

БОРИС“ III №93-95, ет.2, офис Г/едно прим/; телефон: 02/4233587; 
електронна поща за кореспонденция: bids@asap.bg

За обособена позиция 2:

1. 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

МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО: РЕЗУЛТАТИТЕ И ОЦЕНКИТЕ ПО
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ОТ МЕТОДИКАТА, ОТРАЗЕНИ В ПРОТОКОЛИТЕ ОТ 
РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА И ДОКЛАДА.

III. Определям за изпълнител на обществена поръчка 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

За обособена позиция 1:

„ВИЛОКСОФТ“ ООД С ЕИК: 204017910; АДРЕС ЗА
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ГРАД СОФИЯ, 1138, УЛ. САМОКОВСКО ШОСЕ 
2А, ТЕЛЕФОН: 0885777316; ЕЛЕКТРОННА ПОЩА ЗА
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: STANISLAVDI@GMAIL.COM.

За обособена позиция 2:

„ВИЛОКСОФТ“ ООД С ЕИК: 204017910; АДРЕС ЗА
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ГРАД СОФИЯ, 1138, УЛ. САМОКОВСКО ШОСЕ 
2А, ТЕЛЕФОН: 0885777316; ЕЛЕКТРОННА ПОЩА ЗА
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: STANISLAVDI@GMAIL.COM.
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IV. Решението ще бъде публикувано в профила на купувача на интернет адрес: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/731/. Съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗОП 
решението ще бъде изпратено на участниците в 3-дневен срок от издаването му.

V. Жалба срещу решението на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10- дневен срок, съгласно чл. 197, ал. 1, т.7 от 
Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията, град 
София, бул. Витоша №18.

Контрола по изпълнение на решението ще упражнявам лично.

ЗА КМЕТ
СНЕЖАНА ДАНЕВА-ИВАНОВА
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „ФИНАНСИ“ В А в М й К О  ТЪРНОВО 
СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД ЗА ЗАМЕСТВАНЕ № Р$1?-634/11.05.2020 [ .

Съгласувал:
Надя Петрова -  Директор^дирекция ОП 

Изготвил:
Явор Иванов -  юрисконсулт в дирекция ОП
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