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РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Изпълнение на необходимите 

информационно-комуникационни технологии (ИКТ) чрез доставка на оборудване по 
проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени

позиции:
Обособена позиция №1: Доставка на електронни информационни табла на спирки на 
градския транспорт
Обособена позиция №2: Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) 
за изграждане на „Паркинг система и информационни табла за паркиране“
Обособена позиция №3: Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) 
за изграждане на Контролен център със система за позициониране на превозните средства 
на градския транспорт“

Въпрос №1 Съгласно т. 11.1.6) Разделяне на обособени позиции, от Обявление за поръчка, оферти могат да 
бъдат подавани за всички обособени позиции.
В същото време съгласно „МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ", част от Документацията за участие, която се 
прилага за всяка обособена позиция, Възложителя изисква:

„КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ „БИЗНЕС АНАЛИЗАТОР" - минимално/базово изискване за образование: висше 
образование в областта на „Природни науки, математика и информатика", „Технически науки" или „Социални, 
стопански и правни науки" съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните 
направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентно образователно степен, придобита в 
чужбина, в еквивалентни но посочените области и квалификационни познания в областта на нормативните 
изисквания по отношение но регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите и 
изискванията към софтуерите за управлението им, в резултат на преминати специализирани обучения." 
Предвид спецификата на всяка една от обособените позиции и „Техническата спецификация относно 
изпълнение на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) чрез доставка на оборудване по 
проект„Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", съгласно обособени позиции" (стр. 5-10), 
изискването за ..регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите и изискванията към 
софтуерите за управлението им", е приложимо само към Обособена позиция № 2 „Доставка на 
информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за изграждане на „Паркинг система и информационни 
табла за паркиране"".

Предвид горното изискването за представяне на КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ „БИЗНЕС АНАЛИЗАТОР" притежаващ 
..квалификационни познания в областта на нормативните изисквания по отношение но регистриране и 
отчитане чрез фискални устройство на продажбите и изискванията към софтуерите за управлението им. в 
резултат на преминати специализирани обучения" за участие в Обособена позиция № 1 и Обособена позиция 
№ 3, моля Възложителят да поясни за участие в Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 3 Възложителят 
ще приемели Ключов експерт „Бизнес анализатор", който не притежава изискваните квалификационни познания 
в резултата на преминат и специализирани обучения?

Отговор №1 относно прилагане на методиката по обособена позиция №3:
Възложителят ще извърши оценка на офертите съгласно публикуваната е документацията 
Методика за оценка на офертите. С оглед постигането на пълна интегрираност на оборудване и 
софтуер, предмет на обособени позиции №2 и №3, в рамките на настоящата обществена 
поръчка ще се прилага единен подход по отношение на оценка и квалификации за експерта 
„Бизнес анализатор“. В частност, софтуера по обособена позиция №3 е предвидено да бъде 
интегриран към компонентите по обособена позиция №2, като оборудването и софтуера по
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обособена позиция №3, отговарят за процеси свързани с централизиран софтуер за управление 
и интеграция на паркинги, софтуер за управление на информационни табла, интеграция на 
софтуер за управление на зоните за платено паркиране и др., а съгласно изискванията на 
наредба Н-18 за използване на софтуер в търговски обекти е необходимо да се предостави 
информация и за свързаност на използвания софтуер с други модули и/или програмни системи 
-  складово стопанство, счетоводен софтуер и др.

Отговор 1.1: относно обособена позиция №1: Във връзка с установени несъответствия 
в техническата спецификация и методиката за оценка, които не е възможно да бъдат променени 
Възложителят ще публикува Решение за прекратяване в частта за обособена позиция №1.

С уважение,
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