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Днес, 15.11.2019 г. в 14:00 ч., в зала 306 в сградата на Община Велико Търново, 
комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед №РД 22 -
1872/15.11.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да разгледа, оцени и 
класира офертите, представени в отговор на обява с №ОБ - 31 от 21.10.2019г. за 
обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 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: Избор на изпълнител за външна помощ за управление 
на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", с публикувана 
Информация за обява с ID 9093759 в Портала за обществени поръчки (ПОП) и 
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с изх. №12 -
161 - 53/05.11.2019 г., публикувана в ПОП с ID №9094256 на 05.11.2019 г., с адрес на 
профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/735/ 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Цанко Бояджиев - Началник отдел „ТИ" в Община Велико Търново; 
И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Александър Колев - Главен експерт в Дирекция Обществени поръчки в Община Велико 
Търново; 
2. Ана Тодорова - Главен експерт в Дирекция „БФ в Община Велико Търново; 

В определения в обява № ОБ - 31/22.10.2019 г. срок е постъпила една оферта. След 
установяване на това обстоятелство Възложителя е удължил срока за подаване на оферти 
до 14.11.2019г. с оглед спазване на императивното изискване на чл.188, ал.2 ЗОП. 

В рамките на определения срок са постъпили две оферти, както следва: 
1. Оферта с вх. №53-40-4/04.11.2019г. в 10:41ч. на „Индустриални системи за сигурност" 
ЕООД, град Велико Търново 
2. Оферта с вх.№5300-12822-2/14.11.2019г. в 16:46ч. на Проектоконсулт - НТ" ЕООД 
След запознаване със списъка с участниците, членовете на комисията подписаха 

декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците, както 
и представители на средствата за масово осведомяване. 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
akolev
Text Box
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

- X 

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на постъпилите 
оферти, по реда на тяхното постъпване, като председателя започна с отваряне и 
оповестяване на съдържанието на постъпилите оферти: 

I. Оферта е вх. №53-40-4/04.11.2019г. в 10:41ч. на „Индустриални системи за 
сигурност" ЕООД, град Велико Търново , ул. „Никола Габровски" №76Г, ет.2, Лице 
за кореспонденция: Павлина Захариева, тел:0889236832, съдържа: 

1. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатано от Димитър Анев -
2стр. 

2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, 
оригинал подписана и подпечатана - 1стр. 

3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.З -6 от ЗОП, 
оригинал подписан и подпечатан - 1стр. 

4. Декларация във връзка с чл.101, ал.11 ЗОП във връзка с чл.107, т.4 ЗОП, 
оригинал подписана и подпечатана - 1стр. 

5. Декларация по образец №9, оригинал подписана и подпечатана - 2стр. 
6. Декларация по образец №10, оригинал подписан и подпечатан - 1стр. 
7. Представяне на участника, по образец №2, оригинал подписан и подпечатан -

2стр. 
8. Техническо предложение по образец №3, оригинал подписано и подпечатано -

Зстр. 
9. Заверени копия от документи за Кристиян Василев, Георги Балабанов и инж. 

Петя Христова-Маркова, подписани и подпечатани - 1 бстр. 
10. Ценово предложение, по образец №4, оригинал подписано и подпечатано -

2стр. 

Комисията не установи непълноти, нередности и липсващи документи в 
представената от участника оферта. 

II. Оферта с вх. №5300-12822-2/14.11.2019г. в 16:46ч. на „ПРОЕКТОКОНСУЛТ-НТ" 
ЕООД, град Велико Търново , ул. „Ален Мак" №6Б, Лице за кореспонденция: Татяна 
Нешкова, тел:0889735158, съдържа: 
След отварянето на непрозрачната опаковка и справка в Търговски регистър, комисията 
установи, че правилното наименование на дружеството е „ПРОЕКТОКОНСУЛТ-ТН" 
ЕООД. 

1. Заявление за участие, оригинал подписано от Татяна Нешкова - 2стр. 
2. Представяне на участника, по образец №2, оригинал подписан - 2стр. 
3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, 

оригинал подписана и подпечатана - 1стр. 
4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.З -6 от ЗОП, 

оригинал подписан и подпечатан - 2стр. 
5. Декларация във връзка с чл.101, ал.11 ЗОП във връзка с чл.107, т.4 ЗОП, 

оригинал подписана- 2стр. 
6. Декларация по образец №9, оригинал подписана и подпечатана - 2стр. 
7. Декларация по образец №10, оригинал подписан и подпечатан - 1стр. 
8. Техническо предложение по образец №3, оригинал подписано- 2стр. 
9. Ценово предложение, по образец №4, оригинал подписано - 2стр. 
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Комисията не установи непълноти, нередности и липсващи документи в 
представената от участника оферта. 

Комисията реши, че от така представените документи и информация за 
личностното състояние на участниците отговарят на условията поставени от 
Възложителя и реши да ги допусне до следващия етап. 

Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническото предложение на 
допуснатите участници, като проверяваше и за наличието на представена информация в 
съответствие с техническата спецификация и условията поставени от Възложителя за 
минимално съдържане на техническото предложение. 

Участника „Индустриални системи за сигурност" ЕООД, град Велико Търново, е 
представил техническо предложение изготвено по образец. В него е представена 
необходимата инфорамция съгласно условията поставени от Възложителя. Представен е 
срок за реакция за започване на ангажимент по договора - 2 работни дни, като същия е 
съобразен с условията посочени от Възложителя не по малко от 1 и не повече от 3 работни 
дни. 
Участника е представил лице за кореспонденция и лице за приемане и предаване на 
изпълнението на услугите по договора - Павлина Захариева. 
Участникът е представил в табличен вид информация за лицата експерти които ще 
използва при изпълнението на поръчката, в съответствие с техническата спецификация на 
Възложителя. 
Като експерт „Хардуер", участника е посочил лицето доц. Георги Балабанов, като е 
представена информация че лицето е с научна специалност „Комуникационни мрежи и 
системи".Посочено е че има опит в разработването на хардуерни изобретения, като 
същото е подкрепено и от представена професионална биография на лицето, като е 
посочено че е изработена „Система за аварийно отключване", която е патентована от 
Патентно ведомство под номер BG66443B1. 
Като експерт „Софтуер" и експерт „Държавни помощи" е посочено лицето Кристиян 
Василев, като е представена информация че лицето е компютърен експерт -внедряване на 
системи за управление.Участвал е в проекти за внедряване на софтуерна платформа EBS 
Oracle и People soft и други. В подкрепа на опита на участника като експерт „Софтуер" и 
експерт „Държавни помощи", са представени два броя Удостоверения за добро 
изпълнение с издател „Балистик сел" ЕООД. В удостоверение за добро изпълнение с 
№682-24/07.10.2019г. е посочено че лицето Кристиян Василев е участвало като експерт в 
сферите на Софтуер и Бизнес анализ при разработване, конфигуриране и доставка на 
съвременни информационни системи, както и системи за управление на бизнеса, 
документооборота и CRM. Посочено е че лицето е участвало в 10 проекта свързани с 
подбор, доставка и конфигуриране на софтуерни системи за управление, като е 
представена информация че лицето е показало висок професионализам. 
В удостоверението за добро изпълнение с изх.№68-22-18/07.10.2019г. е посочено че 
лицето Кристиян Василев е участвал като експерт по „Държавни помощи" в периода 
2012-2016г. при изпълнение на консултантски услуги в сферата на Държавните помощи. 
Посочено е че лицето е участвало в 6 проекта свързани с държавна помощ като лицето е 
показало отговорно отношение, професионализъм и ориентиране към резултати, 
допринасящи за успешното изпълнение и управление на проектите. 
Като експерт „СМР" е посочено лицето инж. Петя Христова, като е представена 
информация че лицето е участвало в редица инфраструктурни проекти. Представено е 
Удостоверение за добро изпълнение с изх.№458/07.10.2019г. издадено от „Стройинвест-
ВТ1" ООД, удостоверяващи че лицето е участвало в проект за реконструкция, 
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възстановяване и рехабилитацня на улици в град Златарица и околните и села. 
Представена е допълнителна информация че лицето е участвало в 5 проекта за ново 
строителство, и/или рехабилитация на градска улична мрежа и прилежащата им 
инфраструктура. Представено е и копие от диплома за висше образование, както и 
удостоверение от УАСГ за завършено висше образование. 

Така представената информация ,отговаря на изискванията на Възложителя. 
Комисията обсъди представената информация от участника в техническото му 
предложение, и реши единодушно че е изготвено в съответствие с изискванията поставени 
от Възложителя. 

Участника „ПРОЕКТОКОНСУЛТ-ТН" ЕООД, град Велико Търново не е представил 
съгласно изискванията на Възложителя срок за реакция за започване на ангажимент, който 
срок е необходим за да може да се запише в чл.5, ал.1 от проекта на договора. 

Участника не е представил информация експертите които ще бъдат ангажирани с 
изпълнение на задачите в рамките на поръчката, като не са представени и копия на 
докуемнти или приложения за опита на експертите. 

Предвид това комисията единодушно реши и предлага участника за отстраняване 
от по-нататъшно участие на основание чл. 107, т.2, буква «а» от ЗОП, участник, който е 
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение 
на поръчката. 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на допуснатия участник. 

При оценяването се взема предвид предлаганата от участника цена, за 
изпълнението на предмета на поръчката. Най-висока оценка получава предложението, 
което ще има за своя последица изпълнение на поръчката срещу най-малък бюджетен 
разход. Офертата на участника с най-ниската предложена цена, получава 100 т., а всяка 
следваща оценка се определя по следната формула: 

Ц = Ц т т х 100 , където 

Цгшп - е най-ниското предложената цена, за изпълнение на предмета на поръчката 
Цп - предложената цена , за изпълнение на предмета на поръчката на п-тия 

При извършване на оценяването ще се използва закръгляне до втория знак след 
десетичната запетая. 

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 
представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. 
От участие в процедурата се отстранява участник, който е посочил цена по-висока от 
прогнозната стойност на обществената поръчка. При разминаване между изписаното с 
цифри и изписаното с думи, за вярно се приема записът с думи. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти, когато оценките на две или повече оферти са равни. 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА 
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

Цп 

участник 

Забележка: 
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Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 
представени в съответствие с изискванията на документацията за обществена поръчка. 

Участника е предложил, съгласно образец №4, цена за изпълнение на предмета 
на поръчката в размер на 29980,00лв. без ДДС. 

Участника не е заявил, аванс. 
Предложената от участника цена не надвишава посочената максимална 

прогнозна стойност на поръчката. 
Имайки предвид, че критерия за възлагане е „Най-ниска цена" и че Най-висока 

оценка получава предложението, което ще има за своя последица изпълнение на поръчката 
срещу най-малък бюджетен разход, комисията предлага следното класиране: 

Предвид горното комисията предлага следното класиране: 

1-во място: Оферта с вх. №53-40-4/04.11.2019г. в 10:41ч. на „Индустриални 
системи за сигурност" ЕООД, град Велико Търново , ул. „Никола Габровски" №76Г, 
ет.2, Лице за кореспонденция: Павлина Захариева, тел:0889236832 

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на първо 
място участник. 
Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 

Настоящият протокол и съпровождащата го документация се предава на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно чл.192, ал.4 ЗОП, във връзка с чл. 97, ал. 4 от 
ППЗОП. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ инж.Цанко Бояджиев - Началник отдел „ТИ" в Община Велико Търново; / 
И ЧЛЕНОВЕ: 

/ Александър Колев - Главен експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново/ ; 

•'!•" 
/ Ана ТодорОва - Главен експерт в Дирекция „БФ в Община Велико Търново;/ 
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