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Днес 20.05.2020 г. от 14:00ч. в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 
51, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 
103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, назначена със заповед № РД 22 -
670/20.05.2020г. на Кмета на Община Велико Търново, започна разглеждането на офертите, 
постъпили във връзка с обявената обществена поръчка, с предмет: Изпълнение на 
необходимите информационио-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 информационио-комуникационни технологии 
(ИКТ) за изграждане на „Паркинг система и информационни табла за паркиране" 

Обособена позиция №3: Доставка на информационио-комуникационни технологии 
(ИКТ) за изграждане на Контролен център със система за позициониране на превозните 
средства на градския транспорт" Откритата процедура е с публикувано Обявление за 
поръчка с ID 963705 на дата 09.03.2020г., с уникален номер в РОП: 00073-2020-0015, с 
публикувано Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 
информация с ID 972251 на дата 15.04.2020г. с адрес на профила на купувача на Община 
Велико Търново: https://www.veliko-taniovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/747/ 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Динко Кечев - Директор Дирекция „СУТ" в Община Велико 

Търново 
И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Павел Христов - Началник отдел „ИТО" в Община Велико Търново; 
2. Александър Колев - Главен експерт в Дирекция ОП в Община Велико Търново; 

Заседанието на комисията се проведе в административната сграда на Община Велико 
Търново, Ритуална зала. Комисията се събра в пълен състав. 

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

На заседанието на комисията присъстваха представители на следните участници: 
- Михаил Бояров - Управител на „Полигон Тийм" ООД (партньор в ДЗЗД „Полигон-

Селтис" 
- Николай Недялков - Управител на „Консултантска агенция по информационни 

технологии" ЕООД 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на средствата за масово 
осведомяване. 
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инж.Динко Кечев - Директор Дирекция „СУТ" в Община Велико Търново , изчете 
Заповед РД 22 - 670/20.05.2020г., представи комисията и оповести нейните задачи: 

„ 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; да оцени и класира 
участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от 
възложителя условия. 

Комисията да проведе заседание на 20.05.2020 г. от 14:00 часа в заседателна зала в 
сградата на Община Велико Търново. Всички действия на комисията да бъдат протоколирани, 
като резултатите от работата да бъдат отразени в доклад. Докладът на основание чл. 106, ал.1 
от ЗОП, да ми бъде представен за утвърждаване, като към него да бъдат приложени 
протоколите от работата на комисията и всички документи, изготвени в хода на работа на 
комисията, заедно с цялата документация по процедура с предмет Изпълнение на 
необходимите информационио-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 информационио-комуникационни технологии 
(ИКТ) за изграждане на „Паркинг система и информационни табла за паркиране" 

Обособена позиция №3: Доставка на информационио-комуникационни технологии 
(ИКТ) за изграждане на Контролен център със система за позициониране на превозните 
средства на градския транспорт" Откритата процедура е с публикувано Обявление за 
поръчка с ID 963705 на дата 09.03.2020г., с уникален номер в РОП: 00073-2020-0015, с 
публикувано Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 
информация с ID 972251 на дата 15.04.2020г. с адрес на профила на купувача на Община 
Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/747/ 

С приемо-предавателен протокол бяха предадени на председателя на комисията постъпилите 
оферти в определения срок посочен в Решение № РД 24-59 от 13.04.2020 г. за одобряване на 
обявление за изменение или допълнителна информация - до 18.05.2020г. до 17:00ч. В 
посочения срок, са постъпили следните оферти с вх.№: 

1. Вх.№ 53-1816-4/13.04.2020г. в 09:44ч. на „Тикси" АД; 
2. Вх.№5300-9212-2/13.04.2020г. в 09:45ч. на „Консултантска агенция по информационни 

технологии" ЕООД; 
3. Вх.№53-2271-1/13.04.2020г. в 13:14ч. на„Балистик Сел" ЕООД; 
4. Вх.№5300-12268-1/18.05,2020г. в 13:02ч. на „Иком" ООД; 
5. Вх.№5300-12268-2/18.05.2020г. в 13:04ч. на „Иком" ООД; 
6. Вх.№53-3116-1/18.05.2020г. в 14:06ч. на ДЗЗД „Полигон-Селтис" 

Комисията установи, че от участника „Иком" ООД, са постъпили 2 броя отделни 
опаковки съдържащи два броя отделни оферти. Съгласно документацията на 
Възложителя, на стр.9 е записано „ 1.4. Всеки участник в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка има право да представи само една оферта.". Съгласно чл.101, 
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ал.8 от ЗОП „Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има 
право да представи само една оферта.", като също така в чл.47, ал.1 от ППЗОП, 
документите, свързани с участието в процедурата се представят от участника. Съгласно 
чл.47, ал.2 от ППЗОП документите по ал.1 се представят в запечатана непрозрачна 
опаковка., като в т.З е посочено, че се посочва наименованието на поръчката, а когато е 
приложимо и обособените позиции за които се подават документите. В чл.47, ал.9 от 
ППЗОП, се посочва че когато участник подава оферта за повече от една обособена 
позиция, в опаковката по ал.2 от чл.47 ППЗОП, за всяка от обособените позиции се 
представят поотделно комплектувани документите по чл.39, ал.З, т.1 от ППЗОП и 
отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри", с посочване 
на позицията за която се отнасят. Безспорно е императивното изискване на чл.47, ал.9 
ППЗОП, че документите по всички позиции се представят в една обща непрозрачна 
опаковка. Цитираните по-горе правни норми не допускат изключение при тяхното 
прилагане. В този смисъл е и съдебната практика - Решение №4230 от 21.03.2019г. по 
адм.дело 584/2019 на ВАС; Решение №5991 от 09.05.2018г. по адм. дело 3060/2018г. на 
ВАС, Решение №6297 от 15.05.2018г. по адм. дело № 3190/2018г. на ВАС и др. 
Предвид гореизложеното и на основание чл.107, т.2, буква „а" от ЗОП поради 
представяне на оферти които не отговарят на предварително обявените условия и 
чл.107, т.5 ЗОП поради представяне на оферти, които не отговарят на условията за 
представянето им и комисията предлага за отстраняване „Иком" ООД, подал оферти с 
вх.№5300-12268-1/18.05.2020г. в 13:02ч. за обособена позиция №3 и вх.№5300-12268-
2/18.05.2020г. в 13:04ч. за обособена позиция №2 от по нататъшно участие, като 
офертите му не следва да бъдат разглеждани тъй като същите не отговарят на 
предварително обявените условия на поръчката и не отговарят на условията за 
представянето им. 

Комисията извърши внимателно оглед на опаковките на постъпилите оферти и 
установи следното: 

Опаковките са постъпили в срок, съгласно предварително обявения, в непрозрачна 
опаковка и с ненарушена цялост. 

Комисията отвори по реда на постъпване постъпилите оферти - запечатани 
непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание, като се извърши проверка за 
наличието на отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри". Трима от членовете на 
комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови 
параметри", като поканиха по един от присъстващите представители да подпишат 
техническите предложения и пликовете „Предлагани ценови параметри" на останалите 
участници. Присъстващите представители, отказаха да подпишат техническите предложения 
и приложенията към тях на останалите участници за което попълниха саморъчно декларации и 
пожелаха да подпишат единствено пликовете „Предлагани ценови параметри" на останалите 
участници. 

Председателят на комисията в съответствие с чл. 54, ал.З от ППЗОП оповести съдържането 
на опаковките, както следва: 
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I. Оферта от „Тикси" АД, с вх. №53-1816-4/13.04.2020г. в 09:44ч., е адрес за 
кореспонденция: град София, пл. „Пата Йоан Павел II" №1, бизнес център България 
2000, ет.1, тел: 0882661088, email: office@tixi.bg , лице за контакт: Николай Недялков, за 
обособена позиция №3 , съдържа: 

1. Опис на документите съдържащи се в офертата, оригинал подписан и подпечатан -
2стр. 

2. Магнитен носител (СД) съдържащ ЕЕДОП - 1бр. 
3. Заверено копие от ЕЕДОП на хартиен носител, подписан и подпечатан - 22стр. 
4. Техническо предложение по образец №3.3 с предложен гаранционен срок 36 месеца, 

срок за изпълнение 390 кал. дни и срок за реакция 8 часа, оригинал подписано и подпечатано -
11 стр. 

5. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 
на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, оригинал подписана и 
подпечатана - 1 стр. 

6. Заверени копия от Референции, подписани и подпечатани - 8стр. 
7. Приложение към техническо предложение -идеен проект, подписан и подпечатан -

20стр. 
8. Приложение към техническо предложение - декларации за експлоатационни 

показатели, подписани и подпечатани - 1 Обр. 
9. Приложение към техническо предложение - организация на изпълнение и план 

график с общ срок за изпълнение 1484 кал.дни, оригинал подписано и подпечатано - 41 стр. 
10. Декларация за конфиденциалност, оригинал подписана и подпечатана - 1стр. 
11. Заверено копие от сертификат ISO 9001:2015, подписан и подпечатан - 1стр. 
12. Магнитен носител (СД) съдържащ електронно копие на документите - 1бр. 

II. Оферта от „Консултантска агенция по информационни технологии" ЕООД , 
с вх. №5300-9212-2/13.04.2020г. в 09:45ч., с адрес за кореспонденция: град София, пл. 
„Пата Йоан Павел II" №1, бизнес център България 2000, ет.1, тел: 0882661088, email: 
office@tixi.bg , лице за контакт: Николай Недялков, за обособена позиция №2 , съдържа: 

1. Опис на документите съдържащи се в офертата, оригинал подписан и подпечатан -
2стр. 

2. Магнитен носител (СД) съдържащ ЕЕДОП - 1бр. 
3. Заверено копие от ЕЕДОП на хартиен носител, подписан и подпечатан - Збр. 
4. Техническо предложение по образец №3.2 с предложен гаранционен срок 36 месеца, 

срок за изпълнение 390 кал. дни и срок за реакция 8 часа, оригинал подписано и подпечатано -
11стр. 

5. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 
на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, оригинал подписана и 
подпечатана - 1стр. 

6. Заверени копия от Референции, подписани и подпечатани - 12стр. 
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7. Приложение към техническо предложение -идеен проект, подписан и подпечатан -
42стр. 

8. Приложение към техническо предложение - декларации за експлоатационни 
показатели, подписани и подпечатани - 5бр. 

9. Приложение към техническо предложение - план график с общ срок за изпълнение 
1484 кал.дни, оригинал подписано и подпечатано - 14 стр. 

10. Декларация за конфиденциалност, оригинал подписана и подпечатана - 1стр. 
11. Заверено копие от сертификат ISO 9001:2015, подписан и подпечатан - 1стр. 
12. Магнитен носител (СД) съдържащ електронно копие на документите - 1бр. 

III. Оферта от „БАЛИСТИК СЕЛ" ЕООД, с вх. №53-2271-1/13.04.2020г. в 13:14ч., 
с адрес за кореспонденция: град София, ул. „Васил Кънчев" №26, вх.Д, ет.7, тел: 
0888022287, email: pavlova(fi)ballisticcell.com , лице за контакт: Евелина Павлова, , за 
обособена позиция №2 и обособена позиция №3 съдържа: 

Папка №1 за обособена позиция № 2: 
1. Опис на представените документи, оригинал подписан и подпечатан - 1 стр. 
2. Магнитен носител (СД) съдържащ ЕЕДОП - 1бр. 
3. Техническо предложение по образец №3.2 с предложен гаранционен срок 36 месеца, срок за 
изпълнение 389 кал. дни и срок за реакция 8 часа, подписано и подпечатано - 9стр. 
4. Приложение към техническо предложение - идеен проект, подписано и подпечатано -
23стр. 
5. Приложение към техническо предложение - организация на изпълнение в която е включен 
план график с индикативна начална дата на изпълнение 01.02.2021г. и крайна 25.02.2022г., 
оригинал подписано и подпечатано - 53стр. 
6. Заверено копие, на документи - 45стр. 
7. Декларация за конфиденциалност, оригинал подписана и подпечатана - 1стр. 
8. Удостоверение относно опита на екипа оригинал, подписано и подпечатано - 4стр. 
9. Заверени копия от Референции, подписано и подпечатани - бстр. 

Папка №2 за обособена позиция № 3: 
1. Опис на представените документи, оригинал подписан и подпечатан - 1стр. 
2. Магнитен носител (СД) съдържащ ЕЕДОП - 1бр. 
3. Техническо предложение, оригинал по образец №3.3 с предложен гаранционен срок 36 
месеца, срок за изпълнение 389 кал. дни и срок за реакция 8 часа, подписано и подпечатано -
9стр. 
4. Приложение към техническо предложение - идеен проект, подписано и подпечатано -
51стр. 
5. Приложение към техническо предложение - организация на изпълнение в която е включен 
план график с индикативна начална дата на изпълнение 01.02.2021г. и крайна 25.02.2022г., 
оригинал подписано и подпечатано - 57стр. 
6. Заверено копие, на документи - 51 стр. 
7. Декларация за конфиденциалност, оригинал подписана и подпечатана - 1стр. 
8. Удостоверение относно опита на екипа оригинал, подписано и подпечатано - 4стр. 
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9. Заверени копия от Референции, подписано и подпечатани - бстр. 

IV. Оферта от ДЗЗД „ПОЛИГОН-СЕЛТИС" , с партньори в обединението 
„Полигон Тийм" ООД и „Селтис" ООД, с вх. №53 -3116-1/ 18.05.2020г. в 14:06ч., с адрес 
за кореспонденция: град Велико Търново, ул. „Магистрална" №3, тел: 0885270398, лице 
за контакт: Михаил Бояров, email: polvgonteamltd@gmail.com , за обособена позиция №3 
съдържа: 

1. Опис на представените документи, оригинал подписан и подпечатан - 1 стр. 
2. Магнитен носител (СД) съдържащ ЕЕДОП - Збр. 
3. Заверено копие от споразумение за създаване на обединение, подписано и 

подпечатано - 7стр. 
4. Заверени копия от Сертификат ISO 9001:2015, подписани и подпечатани - 2стр. 
5. Магнитен носител СД, съдържащ Техническо предложение - 1бр. 
6. Техническо предложение по образец №3.3 с предложен гаранционен срок 36 месеца, 

срок за изпълнение 320 кал. дни и срок за реакция 1 час, оригинал подписан и подпечатан -
12стр. 

7. Декларация от участника и двамата партньори в обединението за спазване на 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 
заетостта и условията на труд, оригинал подписана и подпечатана - Зстр. 

8. Декларация за конфиденциалност, оригинал подписана и подпечатана - 2стр. 
9. Заверени копия от документи, подписани и подпечатани и четири броя декларации в 

оригинал - Збстр. 
10. Предложение за изпълнение на поръчката, оригинал подписано и подпечатано -

70стр. 
11. План график с посочен срок за изпълнение на дейностите 320 кал.дни и 

гаранционна поддръжка 36 месеца, оригинал подписан и подпечатан - 2стр. 
12. Заверени копия от декларации, подписани и подпечатани - 49стр. 

Председателят на комисията на основание чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП определя следния 
прогнозен график за работа на комисията: 

1. Най-късно до 03.08.2020 г., всеки от членовете на комисията трябва лично да разгледа 
документите и информацията в офертите за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Място на съхранение на 
документите, свързани с обществената поръчка до приключване работата на комисията -
архив на Дирекция ОП, където офертите са на разположение на членовете на комисията за 
преглед и анализ. 

2. Най-късно на дата 10.08.2020 г. комисията трябва да проведе заседание за да обсъди и 
изготви Протокол за съответствието на участника с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, като в случай че установи липса, непълнота 
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие с изискванията към личното състоянието или критериите за подбор, да ги 
посочи в протокола и да го изпрати на всички участници в деня на публикуването му в 
профила на купувача. 
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Проверката ще обхваща и съдържанието и редовността на документите във връзка с 
личното състояние и критериите за подбор, както и представяне и подписване на декларации, 
образци и ЕЕДОП от изискуемите лица и изпълнение на други изисквания на обявлението, 
документацията и образците към нея. 

3. Най-късно на дата 21.08.2020 г. комисията трябва да проведе заседание, на което да 
разгледа допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, ако е приложимо, и да разгледа 
техническите предложения на допуснатите участници за съответствие с предварително 
обявените условия. 

4. Дата за отваряне на ценовите предложения най-късно до: 28.08.2020г., като най-късно 
два работни дни преди датата на отваряне, комисията трябва да обяви най-малко чрез 
съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отваряне на ценовите 
предложения. 

С горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията в 
16:00ч., която се оттегли за разглеждане на подадените документи за съответствие с 
изискванията и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ инж.Динко Кечев - Директор^^€кция „ С У Т ^ О б щ и н а Велико Търново;/ 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1 
/ Павел Христов - Началник огдезПГИТО" в Община Вели^&Лърново; / 

2 
/ Александър Колев - Главен^ексяерт^ Дй^екция ОП в Община Велико Търново;/ 
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Text Box
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679


