
НЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ПРОТОКОЛ № 3 

ВВЙ -я РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

Днес, 17.08.2020 г. в 09:00 ч., в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 
51, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22 -
670/20.05.2020г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, 
постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с 
предмет: Изпълнение на необходимите информационно-комуникацнонни 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-комуникацнонни технологии (ИКТ) 
за изграждане на „Паркинг система и информационни табла за паркиране" 
Обособена позиция №3: Доставка на информационно-комуникацнонни 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/ 

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; 

На дата 06.08.2020 г. бе изпратен до участниците в процедурата протокола от работата на 
комисията, като същия, бе публикуван в електронната преписка в профил на купувача на 
Възложителя - https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/747/ 

В отговор на изпратения протокол, постъпиха в срок отговори от следните участници: 
- вх. № 53-3116-2/11.08.2020г. на ДЗЗД „ПОЛИГОН - СЕЛТИС"; 
- вх. № 53-2271-2/12.08.2020г. на „БАЛИСТИК СЕЛ" ЕООД; 
-вх. № 12-316-1/13.08.2020г. на „Консултантска агенция по информационни 

технологии" ЕООД; 
- вх. № 53-1816-10/13.08.2020г. на „Тикси" АД; 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г. Страница 1 
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Получаването на писмата е удостоверено чрез обратна разписка на куриерска 
фирма. 

В изпълнение на срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП участниците, по отношение на които е 
констатирано липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 
състояние или критериите за подбор, представиха на комисията следното: 

I . Отговор от ДЗЗД „ПОЛИГОН - СЕЛТИС" , с вх. №53-3116-2/11.08.2020г. ,с 
адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ул. „Магистрална" №3, тел: 0885270398, 
email: polygonteamltd@gmail.com , лице за контакт: Михаил Бояров, съдържа: 

Участника е представил 1 брой плик. 

Съгласно констатациите на комисията описани в протокола изпратен до участника: 

Относно е EE ДО П на „ПОЛИГОН ТИЙМ" ООД: 

1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от управителя на 
дружеството Михаил Бояров. Комисията извърши справка в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ и 
установи че в търговски регистър като управители са вписани лицата Михаил Бояров и Кристиян 
Дешков. Комисията установи че еЕЕДОП не е подписан от всички задължени лица, а именно от 
Кристиян Дешков. 

Съгласно чл.40, ал.1, т.З от ППЗОП, лицата по чл.54. ал.2 от ЗОП са „при дружество с 
ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон". В тази връзка в ЕЕДОП в 
раздел „Б: Информация за представителите на икономическия оператор" е необходимо да бъде 
представена информация за всички задължени лица, съгласно разпоредбата на чл.40, ал.1, т.З от 
ППЗОП. ЕЕДОП следва да бъде подписан от лицата които са вписани в търговски регистър -
управителите на дружеството. 

Съгласно чл. 41, ал. 1 от ППЗОП когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за 
тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, ЕЕДОП може 
да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за 
достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица. В 
ЕЕДОП по предходното изречение, могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 
от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва, може 
самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

В отговор на тази констатация установена от комисията, участника е представил ЕЕДОП, 
който е електронно подписан от всички задължени лица по чл. 54, ал. 2 ЗОП 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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Относно еЕЕДОП на „СЕЛТИС" ООД: 

1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от 
управителя на дружеството Юри Стойнов. Комисията извърши справка в Търговски регистър и 
регистъра на ЮЛНЦ и установи, че в търговски регистър като управители са вписани лицата 
Юри Стойнов и Симеон Иванов. Комисията установи че еЕЕДОП не е подписан от всички 
задължени лица, а именно от Симеон Иванов. 

Съгласно чл.40, ал.1, т.З от ППЗОП. лицата по чл.54, ал.2 от ЗОП са „при дружество с 
ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон". В тази връзка в 
ЕЕДОП в раздел „Б: Информация за представителите на икономическия оператор" е 
необходимо да бъде представена информация за всички задължени лица, съгласно 
разпоредбата на чл.40, ал.1, т.З от ППЗОП. ЕЕДОП следва да бъде подписан от лицата които 
са вписани в търговски регистър - управителите на дружеството. 

Съгласно чл. 41, ал.1 от ППЗОП, когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от 
едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 
ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият 
разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение 
на останалите задължени лица. В ЕЕДОП по предходното изречение, могат да се съдържат и 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за 
подбор, ако лицето, което го подписва, може самостоятелно да представлява съответния 
стопански субект. 

В отговор на тази констатация установена от комисията, участника е представил 
ЕЕДОП, който е електронно подписан от всички задължени лица по чл. 54, ал. 2 ЗОП 

Предвид съдържащата се информация в офертата на участника и допълнително 
предоставената информация, комисията единодушно решава, че участника отговаря на 
изискванията за лично състояние и на поставените критерии за подбор и допуска участника до 
етап разглеждане на техническото предложение и проверка за съответствие с предварително 
обявените изисквания. Решението комисията взе след като представените документи и 
информация лично се разгледаха от всеки един от комисията. 

II . Отговор от „БАЛИСТИК СЕЛ" ЕООД , с вх. №53-2271-2/12.08.2020г. ,с адрес за 
кореспонденция: град София, ул. „Васил Кънчев" №26, вх.Д, ет.7, тел: 0888022287, email: 
paYlova@ballisticcell.com, лице за контакт: Евелина Павлова, съдържа: 

Участника е представил 1 брой плик. 
Съгласно констатациите на комисията описани в протокола изпратен до участника: 

Приложимо за обособена позиция №2 и №3: 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г. Страница 3 

mailto:paYlova@ballisticcell.com


ЕВРОЛЕИСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

Ш -х РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

Съгласно изискванията посочени в документацията за участие и в обявлението за 
обществената поръчка „Участникът трябва да е реализирал, за последните три приключили 
финансови години минимален оборот в сферата, попадащ в обхвата на поръчката, изчислен на 
база годишните обороти". Последните три приключили финансови години са 2019, 2018 и 
2017г. В ЕЕДОП на участника, не е представена информация за годишен оборот за 2019г. 

В отговор на констатацията на комисията, участника е представил 2 броя ЕЕДОП, 
подписани с КЕП от представляващия дружеството. В представените ЕЕДОП-и за обособена 
позиция №2 и обособена позиция №3 се съдържа информация за годишен оборот на 
дружеството в сферата, попадащ в обхвата на поръчката за 2016г., 2017г., 2018г. и 2019г. 

Предвид съдържащата се информация в офертата на участника и допълнително 
предоставената информация, комисията единодушно решава, че участника отговаря на 
изискванията за лично състояние и на поставените критерии за подбор и допуска участника до 
етап разглеждане на техническото предложение и проверка за съответствие с предварително 
обявените изисквания. Решението комисията взе след като представените документи и 
информация лично се разгледаха от всеки един от комисията. 

III . Отговор от „Консултантска агенция по информационни технологии" ЕООД , 
с вх. №12-316-1/13.08.2020г., с адрес за кореспонденция: град София, пл. „Пата Йоан Павел 
II" №1, бизнес център България 2000, ет.1, тел: 0882661088, email: officefflcitagency.eu, лице 
за контакт: Николай Недялков, съдържа: 

Участника е представил 1 брой плик. 
Съгласно констатациите на комисията описани в протокола изпратен до участника: 

Необходимо е участника да предостави коректна информация в ЕЕДОП, относно това за 
кой от посочените критерии за подбор в документацията и обявлението се позовава на 
капацитета на третото лице „Арбикс" ООД, имайки предвид че изрично и в двата ЕЕДОП-а е 
представена информация, че дружеството не е подизпълнител, а критерии за подбор относно 
персонал, не са поставяни от Възложителя. 

Относно еЕЕДОП на "Арбикс" ООД: 

1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от 
управителя на дружеството Венцислав Христов. Комисията извърши справка в Търговски 
регистър и регистъра на ЮЛНЦ и установи, че в търговски регистър, като управители са 
вписани лицата Венцислав Христов и Георги Денчев. Комисията установи, че еЕЕДОП не е 
подписан от всички задължени лица, а именно от Георги Денчев. 

Съгласно чл.40, ал.1, т.З от ППЗОП, лицата по чл.54, ал.2 от ЗОП са „при дружество с 
ограничена отговорност - лигата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон". В тази връзка в 
ЕЕДОП в раздел „Б: Информация за представителите на икономическия оператор" е 
необходимо да бъде представена информация за всички задължени лица, съгласно 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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разпоредбата на чл.40, ал.1, т.З от ППЗОП. ЕЕДОП следва да бъде подписан от лицата които 
са вписани в търговски регистър - управителите на дружеството. 

Съгласно чл. 41, ал. 1 от ППЗОП когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от 
едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 
ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият 
разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение 
на останалите задължени лица. В ЕЕДОП по предходното изречение, могат да се съдържат и 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за 
подбор, ако лицето, което го подписва, може самостоятелно да представлява съответния 
стопански субект. 

2. Подизпълнители и трети лица: 

Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на 
поръчката на подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 

3. По отношение на изискванията към личното състояние: 

Участникът чрез допълнително представения и попълнен еЕЕДОП, подписан от лицата 
по чл. 54, ал. 2 ЗОП е декларирал липсата на основания за отстраняване с изключение на лицето 
Георги Денчев; 

В раздел „В: Технически и професионални способности" на въпроса „Възлагане на 
подизпълнители в процентно изражение", участникът е посочил „Участникът няма да възлага 
дейности на подизпълнители. „Арбикс" ООД ще предоставят допълнителен капацитет за 
обезпечаване работата на екипа за изпълнение". 

Следва да се отбележи, че Възложителя не е поставял критерий за подбор който се отнася 
до наличието на персонал и/или наличието на експерти. Екипът за изпълнение на поръчката е 
предмет на оценка и се изисква да се предостави необходимата информация единствено в 
Техническите предложения на участниците." 

В отговор на констатациите на комисията, участника е представил приложно писмо, в 
което посочва, че представя нови ЕЕДОП-и на „Консултантска агенция по информационни 
технологии" ЕООД и „Тикси" АД. В писмото е посочено за „Арбикс" ООД, че не се предоставя 
ЕЕДОП, защото участника няма да използва дружеството за покриване на критериите за подбор. 

Предвид съдържащата се информация в офертата на участника и допълнително 
предоставената информация, комисията единодушно решава, че участника отговаря на 
изискванията за лично състояние и на поставените критерии за подбор и допуска участника до 
етап разглеждане на техническото предложение и проверка за съответствие с предварително 
обявените изисквания. Решението комисията взе след като представените документи и 
информация лично се разгледаха от всеки един от комисията. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. Страница 5 
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ВВЙ -я РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

IV . Отговор от „Тикси" АД , с вх. №53-1816-10/13.08.2020г., 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, съдържа: 

Участника е представил 1 брой плик. 
Съгласно констатациите на комисията описани в протокола изпратен до участника: 

1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от 
представителя на дружеството Николай Недялков. Комисията извърши справка в Търговски 
регистър и регистъра на ЮЛНЦ и установи, че, като представител е вписан Николай Недялков, 
който е от съвета на директорите и членове на съвета Павел Велчев, Константин Петров, 
Александър Терзийски и Мария Ангелова. Комисията установи, че еЕЕДОП не е подписан от 
всички задължени лица, а именно от Павел Велчев, Константин Петров, Александър 
Терзийски и Мария Ангелова. 

Съгласно чл.40, ал.1, т.4 от ППЗОП, лицата по чл.54, ал.2 от ЗОП са „при акционерно 
дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;". В тази 
връзка в ЕЕДОП в раздел „Б: Информация за представителите на икономическия оператор" е 
необходимо да бъде представена информация за всички задължени лица, съгласно 
разпоредбата на чл.40, ал. 1, т.4 от ППЗОП. ЕЕДОП следва да бъде подписан от лицата които 
са вписани в търговски регистър. 

Съгласно чл. 41, ал. 1 от ППЗОП когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от 
едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 
ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият 
разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение 
на останалите задължени лица. В ЕЕДОП по предходното изречение, могат да се съдържат и 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за 
подбор, ако лицето, което го подписва, може самостоятелно да представлява съответния 
стопански субект." 

В отговор на тази констатация установена от комисията, участника е представил ЕЕДОП, 
който е електронно подписан от всички задължени лица по чл. 54, ал. 2 ЗОП 

Предвид съдържащата се информация в офертата на участника и допълнително 
предоставената информация, комисията единодушно решава, че участника отговаря на 
изискванията за лично състояние и на поставените критерии за подбор и допуска участника до 
етап разглеждане на техническото предложение и проверка за съответствие с предварително 
обявените изисквания. Решението комисията взе след като представените документи и 
информация лично се разгледаха от всеки един от комисията. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г. Страница 6 
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Комисията продължи своята работа с разглеждане и оценка на техническите предложения 
на допуснатите участници за съответствие с минимално изискуемото съдържание посочено в 
документацията. Комисията започна да анализира представената информация от участниците по 
реда на постъпване на офертите им както следва и съгласно утвърдената методика: 

Общи принципи 
Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодна оферта" и се 

определя чрез оптимално съотношение качество (ПКП и ГС)/цена. 
Допуснатите до оценка оферти на участниците ще бъдат оценявани въз основа на 

методика за определяне на комплексна оценка (КО) за съответната обособена позиция, 
изчислена на база на включените показатели в нея, като на първо място се класира офертата с 
най-висока комплексна оценка. 

Представянето на изискваните от участника предложения ще се разглежда и оценява от 
Възложителя като неразделна част от предложението на участниците, а не като отделен 
компонент, и доколкото тези планове, концепции, подходи и други документи представляват 
съответствието на предложението на участника с изискванията на Техническата спецификация 
на процедурата и приложимото българско законодателство във връзка с предмета на 
процедурата. 

За целите на оценката, комисията ще приема, че в предложението се съдържа даден 
елемент на нефинансов подпоказател, ако в предложението на Участника по съответния елемент 
няма съществени неточности/пропуски, при отчитане на дадената по-долу дефиниция 
„несъществени". При наличието на съществени неточности/пропуски, предложението на 
Участника се отстранява от участие в процедурата. Поставянето на оценките по посочената 
скала се осъществява въз основа на експертното мнение на членовете на комисията, което се 
мотивира надлежно на базата на посочените критерии за получаване на съответния брой точки, 
като се посочват причините (изтъкват се недостатъците и респективно преимуществата на 
съответното предложение, прави се анализ на съответната част на предложението и се прави 
обоснован извод и обективните конкретни мотиви за поставената оценка). 

За целите на настоящата методика, всички неизвестни на когото и да било използвани 
понятия следва да се разбират по начина, определен в Речника на българския език на Института 
за български език към Българската академия на науките, достъпен на следния електронен адрес: 
http://ibl.bas.bg/rbe/ 

Показатели за оценяване: 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г. Страница 7 
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зяЗва 
МС 
JfrJ -х РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

ПОКАЗАТЕЛ 
(обозначение и наименование) 

Относи 
телно тегло 

Макси 
мално 
възможен 
брой точки 

Симв 
олно 
обозначение 

(точк 
и по 
показателя) 

1 2 3 4 

1. Т1 - „Професионална компетентност на 
персонала" (ПКП) 50 % (0,50) 100 ПКП 

2. Т2 - „Гаранционен срок" (ГС) 10 % (0,10) 100 ГС 
3. ТЗ - „Финансов показател" (ФП) -
предложена от участника цена за 
изпълнение на поръчката (в лева без 
ДДС) 

40 % (0,40) 100 ФП 

1. Оценката по показател Т1 - „Професионална компетентност на персонала" (ПКП) 
Т1 - ПКП = Е 1(30) + Е2(25) + Е3(25) + Е4(20) = 30 + 25 + 25 + 20 = 100 точки. 
Оценява се предложения от участника екип за изпълнение на поръчката: 
Методиката за оценка се прилага по отношение на технически предложения, които 

отговарят на всички изисквания на Възложителя. За да получи точки по всяко оценимо 
предложение, участникът е необходимо да представи доказателства, че съответният 
ръководител/ключов експерт покрива съответното ниво на оценка: 

- копие на договори и/или копие на референции/препоръки/удостоверения и/или друг 
еквивалентен документ, издадени от ползвателя на услугата/дейността/договора. Представените 
документи следва по безспорен начин да удостоверяват специфичния опит на съответния 
експерт или да се представи референция към регистър, в който може да бъде намерена 
информацията за наличието на съответния документ. 

Предвид изложеното по-горе техническото предложение е необходимо да е изготвено във 
формата, изискуема от настоящата документация за участие, да съдържа информация за всички 
експерти от екипа за изпълнение на обществената поръчка, посочени в настоящата методика за 
оценка, които да отговарят на определените в методиката изисквания на Възложителя. Едно 
лице може да участва като експерт само с една експертна роля за една обособена позиция. Едно 
лице може да бъде експерт за повече от една обособени позиции, доколкото е възможно 
съвместяването на дейностите и задачите на експерта по отделните обособени позиции. Едно 
лице може да заема повече от една длъжност стига да покрива поставените изисквания за 
съответния експерт, за всяка от обособените позиции. 

Комисията поставя съответния брой точки при съобразяване с избраната от Възложителя 
скала на оценяване, а именно: 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г. Страница 8 



ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ -х РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

Е1. РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ - минимално/базово изискване за 
образование и за притежавана квалификация: висше образование в областта на 
..Природни науки, математика и информатика'' или „Технически науки" 
съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните 
направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна 
образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочените 
области и квалификация по ръководене на проект/дейност/услуга/доставка в 
резултат на преминати специализирани обучения и успешно преминати 
сертификационни изпити. 

В случай, че не отговаря на минималното изискване офертата се 

Е1. 

предлага за отстраняване. 

Специфичен 
опит 

Опит като ръководител на приключил 
проект/дейност/договор/услуга/доставка в областта на 
интелигентните транспортни системи за обществен 
транспорт или еквивалентни на тях, включващ минимум 
доставка и/или разработка и/или адаптация, внедряване и 
поддръжка. 

Специфичен опит в изпълнението на минимум 
един/една приключил/приключила 
проект/дейност/договор/услуга/доставка съгласно 
дефинираното по-горе. 

15 

Специфичен опит в изпълнението на минимум 
два/две приключили проекта/дейности/договора/ 
услуги/доставки съгласно дефинираното по-горе. 

20 

Специфичен опит в изпълнението на минимум три 
приключили проекта/дейности/договора/услуги/ доставки 
съгласно дефинираното по-горе. 

25 

Специфичен опит в изпълнението на над три 
проекта/дейности/договора/услуги/доставки съгласно 
дефинираното по-горе. 

30 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г. Страница 9 
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ВВЙ -я 

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

Е2. 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 
еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на 
посочените области и квалификационни познания в областта на нормативните 
изисквания по отношение на регистриране и отчитане чрез фискални устройства 
на продажбите и изискванията към софтуерите за управлението им, в резултат 
на преминати специализирани обучения. 

В случай, че не отговаря на минималното изискване офертата се 

Е2. 

предлага за отстраняване. 

Е2. 

Специфичен 
ОПИТ 

Опит като бизнес анализатор при изпълнението на 
приключил проект/дейност/договор/услуга/ доставка, в 
областта на интелигентните транспортни системи за 
обществен транспорт или еквивалентни на тях, включващ 
минимум доставка/разработка/адаптация, внедряване и 
поддръжка. 

Специфичен опит в изпълнението на минимум 
един/една проект/дейност/договор/услуга/ доставка 
съгласно дефинираното по-горе. 

10 

Специфичен опит в изпълнението на два/две 
проекта/дейности/договора/услуги/доставки съгласно 
дефинираното по-горе. 

15 

Специфичен опит в изпълнението на три 
проекта/дейности/договора/услуги/доставки съгласно 
дефинираното по-горе. 

20 

Специфичен опит в изпълнението на над три 
проекта/дейности/договора/услуги/доставки съгласно 
дефинираното по-горе. 

25 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. Страница 10 



ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ -х РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

ЕЗ. КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ „СОФТУЕР" - минимално/базово изискване за 
образование: висше образование в областта на „Природни науки, математика и 
информатика" или „Технически науки" съгласно Класификатор на областите на 
висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 
2002 г., с професионално направление „Математика" или „Информатика и 
компютърни науки", или „Комуникационна и компютърна техника", или 
Електротехника, електроника и автоматика" или еквивалентна образователна 

степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочените 
области/професионални направления. 

В случай, че не отговаря на минималното изискване офертата се 
предлага за отстраняване. 

Специфичен 
опит 

Опит като експерт софтуер, системен архитект 
или софтуерен разработчик или подобна позиция в 
изпълнението на приключил 
проект/договор/дейност/услуга/доставка в областта на 
интелигентните транспортни системи за обществен 
транспорт или еквивалентни на тях, включващ 
минимум доставка/разработка/адаптация, внедряване и 
поддръжка. 

Специфичен опит в изпълнението на минимум 
един/една проект/дейност/договор/услуга/доставка 
съгласно дефинираното по-горе. 

10 

Специфичен опит в изпълнението на два/две 
проекта/дейности/договора/услуги/доставки съгласно 
дефинираното по-горе. 15 

Специфичен опит в изпълнението на три 
проекта/дейности/договора/услуги/доставки съгласно 
дефинираното по-горе. 

20 

Специфичен опит в изпълнението на над три 
проекта/дейности/договора/услуги/доставки съгласно 
дефинираното по-горе. 

25 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г. Страница 11 



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ -х РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

Е4. КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ „ХАРДУЕР" - минимално/базово изискване за 
образование: висше образование в областта на „Природни науки, математика и 
информатика" или „Технически науки" съгласно Класификатор на областите на 
висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 
2002 г., с професионално направление „Математика" или „Информатика и 
компютърни науки", или „Комуникационна и компютърна техника", или 
„Електротехника, електроника и автоматика" или еквивалентна образователна 
степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочените области/ 
професионални направления. 

В случай, че не отговаря на минималното изискване офертата се 

Е4. 

предлага за отстраняване. 

Е4. 

Специфичен 
опит 

Опит като експерт хардуер и/или оборудване 
и/или системен администратор и/или инженер и/или 
подобна позиция в изпълнението на приключил 
проект/договор/дейност/услуга/ доставка в областта на 
интелигентните транспортни системи за обществен 
транспорт или еквивалентни на тях, включващи 
минимум доставка/разработка/адаптация, внедряване и 
поддръжка. 

Специфичен опит в изпълнението на минимум 
един/една проект/дейност/договор/услуга/ доставка 
съгласно дефинираното по-горе. 

8 

Специфичен опит в изпълнението на два/две 
проекта/дейности/договора/услуги/доставки съгласно 
дефинираното по-горе. 

12 

Специфичен опит в изпълнението на три 
проекта/дейности/договора/услуги/доставки съгласно 
дефинираното по-горе. 

16 

Специфичен опит в изпълнението на над три 
проекта/дейности/договора/услуги/доставки съгласно 
дефинираното по-горе. 

20 

2. Оценката по показател Т2 - „Гаранционен срок" (ГС) 

Т2 - Гаранционен срок е с максимален брой 100 т. и относително тегло в комплексната 
оценка - 10 %. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г. Страница 12 



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ВВЙ -я РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

Оценката на участниците по показател Т2 - „Гаранционен срок" се определя по следната 
формула: 

Тг., = (Гс/Гстах) х 100, където: 
• „100" е максималният брой точки по показателя; 
• Гстах е най-дългият предложен в офертите на участниците гаранционен срок за 

доставената техника, предмет на всяка обособена позиция, в календарни месеци; 
• Гс; е гаранционният срок за доставената техника предмет на всяка обособена позиция, 

предложен с i-тата оферта, в календарни месеци; 
• Тг.; са точките, изчислени за Т2 за i-тата оферта. 
Забележка: Гаранционният срок за техниката по съответната позиция е по 

предложение на участника, като следва да бъде с продължителност не по-малко от 18 
(осемнадесет) календарни месеца и не повече от 36 (тридесет и шест) календарни месеца, 
считано от датата, посочена в двустранния приемо-предавателен протокол за приемане на 
изпълнението на доставката без забележки. Участници предложили гаранционен срок по-
голям от 36 (тридесет и шест) календарни месеца, за целите на методиката за оценка ще се 
приеме, че са предложили 36 (тридесет и шест) календарни месеца. 

Важно!!! Участници предложили по-малък от минимално изискуемия 18 (осемнадесет) 
месечен гаранционен срок ще бъдат предложени за отстраняване. 

3. ТЗ - Финансов показател 

П4 - Финансов показател е с максимален брой 100 т. и относително тегло в комплексната 
оценка - 40 %. 

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена - 100 точки. 
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена 
в лева без включен ДДС по следната формула: 

Тц., = (Cmm/C,) х 100, където, 

• „100" е максималният брой точки по показателя; 
• Cmin е най-ниската предложена цена в лева без ДДС от всички оферти, допуснати до 

оценка; 
• С, - цената предложена с i-тата оферта; 
• Тц.; са точките, изчислени за ТЗ за i-тата оферта. 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 
Общата (комплексна) оценка за всяка оферта се определя, като присъдените точки по 

отделните показатели се умножават по коефициента на относителната им тежест. След това 
всяка оферта получава комплексна оценка, изразена в точки по следната формула: 

КО = Т1 *50 % + Тг.* 10% + Тц.*40 % където: 
• Т1-присъдени точки по Т1; 
• Тг. - присъдени точки по Т2 и 
• Тц. - присъдени точки по ТЗ. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г. Страница 13 



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ВВЙ -я РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

Максимален общ брой точки (КО), които участникът може да получи от заложените 
показатели е 100 т. 

След като всяка оферта е била оценена съобразно посочената Методика за определяне на 
комплексна оценка, Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите 
им с предварително обявените от Възложителя условия за изпълнение на поръчката, като на 
първо място бива класиран участникът, получил най-висока комплексна оценка. 

Когато получените оценки по отделните показатели и комплексната оценка не са цели 
числа, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая. 

Съгласно чл. 58, ал. 2 и 3 от ППЗОП, когато комплексните оценки на две или повече 
оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни 
предложения, преценени в следния ред: 

1. по-ниска предложена цена; 
2. по-изгодно предложение по показатели Т1 - ПКП и Т2 - Гаранционен срок, сравнени в 

низходящ ред съобразно тяхната тежест. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 
на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с горния 
ред. 

I. Оферта от „Тикси" АД, с вх. №53-1816-4/13.04.2020г. в 09:44ч., 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 №3, съдържа: 

Комисията извърши проверка за наличие на задължително изискуемото минимално 
съдържание в съответствие с изискванията на документацията за обществената поръчка и 
техническата спецификация, преди да извърши изчисления по методиката за оценка. 

Съгласно условията на утвърдената документация комисията извърши проверка относно 
наличието на минимално изискуемото съдържание, а именно: 

„ Участниците представят към техническото си предложение необходимите 
документи и информация в съответствие с посочените в методиката за оценка на офертите 
и задължително изискуемите приложения подробно описани за всяка обособена позиция в 
техническата спецификация. Участниците предлагат в свободен текст в техническите си 
предложения, срок за изпълнение на дейностите по всяка обособена позиция който не може да 
бъде по кратък от 100 календарни дни и по дълъг от 390 календарни дни. Участниците 
предлагат срок за реакция при възникнал дефект в часове. Срокът за реакция не може да е 
повече от 8 часа. Сроковете се представят в цели числа. " 

Съгласно условията на техническата спецификация за обособена позиция №3: 
„ В предложенията си участниците следва да разгледат минимум следните дефинирани 

от Възложителя рискове, които могат да рефлектират върху техническото решение 
на Участника: 

1. Технологични и функционални рискове: 
о Допуснати пропуски при дефиниране на изискванията; 
о Хардуерни или софтуерни дефекти; 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-202Q, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г. Страница 14 
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РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

о Възникване на несъвместимост при интеграция с други системи. 
2. Комуникационни и организационни рискове: 

о Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в 
процеса на управление на проекта; 

о Затруднена комуникация между Изпълнителя и трети страни поради различия в 
очакванията на страните (включително изпълнители на други обособени позиции); 

о Наличие на несъвместимост по отношение на нормативни изисквания; 
о Предложението на вееш един от участниците в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка следва да съдържа следните атрибути, за всеки един от 
посочените различни видове рискове: 

• Обхват, вероятност за настъпване и степен на въздействие на риска върху 
изпълнението на обществената поръчка; 

• Мерки за недопускане/предотвратяване на риска; 
• Мерки за преодоляване на риска. 

Участникът трябва да предложи: 
о Идеен проект, включващ: 

о Описание на функционалностите на всеки от компонентите/ елементите, 
както и на решението като цяло; 

о Описание на технически характеристики на оборудването; 
о Декларация/и за експлоатационни показатели; 
о Подход за интеграция както между вътрешни компоненти/елементи, така и 

с външни елементи и системи, включително по другите обособени позиции на 
настоящата обществена поръчка, 

о Организаг{ия на изпълнение, включваща: 
о План-график за изпълнението на проекта; 
о Анализ и оценка на рисковете. 

Забележка: Идейният проект следва задължително да включва подробно представяне 
на описаните елементи, чрез описания и схеми, диаграми или други онагледяващи материали. 

Забележка: приложимо за всички обособени позиции: гаранция на доставките минимум 
18 (осемнадесет) месеца, считано от датата, посочена в двустранния приемо-предавателен 
протокол за приемане на изпълнението на доставката без забележки. Участникът трябва да 
предложи npoi{ec по осъществяване на гаранционна поддръжка. " 

Участника е представил техническо предложение по образец №3.3, в оригинал подписано 
и подпечатано. 

Предложен е срок за изпълнение на дейностите по обособена позиция 3 в размер на 390 
календарни дни. 

Предложен е гаранционен срок в размер на 36 месеца. 
Срокът за реакция посочен от участника е 8 часа. 

Участника е представил под формата на приложение №1, Идеен проект, като в него са 
представени описания и функционалности на компонентите, разпределено в под групи. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г. Страница 15, 



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

Представени са визуализации под формата н схеми. Участника е представил и описание на 
техническите характеристики на оборудването, което е групирано в 6 точки, като в тях е 
представено индивидуално описание за всеки от компонентите. Участника е представил 
декларации за експлоатационни показатели които съдържат информация за компонентите, 
съгласно техническата спецификация. Представена е информация за подход за интеграция под 
формата на текстови части, като са представени и визуализации. 
Участника е представил като приложение 2, организация на изпълнение. В приложението, е 
представена информация отнасяща се до описание на обхвата и етапите на изпълнение на 
проекта. На следващо място участника е представил разпределение на задачите и 
отговорностите, на екипа ангажиран с изпълнението на поръчката, като е представена и схема на 
взаимодействие, представени са роли, задачи и отговорности на експертите. В т.7.6 е посочена 
продължителността на изпълнение на дейностите предмет на позицията като са посочени 390 
календарни дни. Представена е информация относно метода на изчисление на гаранционната 
поддръжка посочен в линейния график, като е посочено че тридесет и шест месеца се равняват 
на три години, като една година е приравнена на триста шестдесет и пет календарни дни. 
Представена е система за вътрешна комуникация, координация и комуникация с възложителя, 
както и комуникационни канали. На следващо място участника е представил необходимата 
информация относно анализ и оценка на рисковете. Представен е план график за изпълнение на 
поръчката в който е включен периода за изпълнение както и гаранционен срок. За всеки от 
дефинираните рискове, участника е представил - обхват, вероятност за настъпване и степен на 
въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка, мерки за 
недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на риска. Представени са 
процедури по гаранционна поддръжка. 

Комисията обсъди така представената информация в приложенията на участника и 
установи че отговарят на минимално изискуемото съдържание, посочено в документацията за 
участие. В тази връзка комисията пристъпи към разглеждане и оценка на предложения екип за 
изпълнение на доставките, както и предложения гаранционен срок съгласно утвърдената 
методика: 

Участника е предложил следни експерти: 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г. Страница 16 
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Е1. РЪКОВОДИТЕЛ 
НА ПРОЕКТ 

Михаела 
Й. Колева Представена е информация относно образование, степен, специалност, 

година на дипломиране, с номер на диплома и е посочено учебно заведение. 
Представена е информация за професионална квалификация на лицето, 

като са посочени наименование, направление, година на придобиване и 
номер на издадения документи и издател. 

Относно специфичния опит е представена подробна информация за 
месторабота, период, длъжност, основни функции, посочени са конкретно 
изпълнени обекти и техния брой. Представена е информация за Възложител, 
изпълнител както и данни за контакт. От представената информация, 
комисията установи, че предложения за Ръководител на проекта е изпълнил 
5 обекта. В подкрепа на представената информация, са представени 
референции издадени от ползвателя на дейността, чрез които се 
удостоверява опита на експерта който е придобил. 

Е2. КЛЮЧОВ 
ЕКСПЕРТ 
„БИЗНЕС 
АНАЛИЗАТОР' 

Дейвид Д. 
Душков 

Представена е информация относно образование, степен, специалност, 
година на дипломиране, с номер на диплома и е посочено учебно заведение. 

Представена е информация за професионална квалификация на лицето, 
като са посочени наименование, направление, година на придобиване и 
номер на издадения документи и издател. 

Относно специфичния опит е представена подробна информация за 
месторабота, период, длъжност, основни функции, посочени са конкретно 
изпълнени обекти и техния брой. Представена е информация за Възложител, 
изпълнител както и данни за контакт. От представената информация, 
комисията установи, че предложения за ключов експерт „Бизнес анализатор" 
е изпълнил 4 обекта. В подкрепа на представената информация, са 
представени референции издадени от ползвателя на дейността, чрез които се 
удостоверява опита на експерта който е придобил. 

ЕЗ. КЛЮЧОВ 
ЕКСПЕРТ 
„СОФТУЕР" 

Мария М. 
Ангелова Представена е информация относно образование, степен, специалност, 

година на дипломиране, с номер на диплома и е посочено учебно заведение. 

Относно специфичния опит е представена подробна информация за 
месторабота, период, длъжност, основни функции, посочени са конкретно 
изпълнени обекти и техния брой. Представена е информация за Възложител, 
изпълнител както и данни за контакт. От представената информация, 
комисията установи, че предложения за ключов експерт „Софтуер" е 
изпълнил 4 обекта. В подкрепа на представената информация, са 
представени референции издадени от ползвателя на дейността, чрез които се 
удостоверява опита на експерта който е придобил. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. Страница 17 
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Е4. КЛЮЧОВ 
РКСПЕРТ 

ХАРДУЕР" 

Милен Ц. 
Панков Представена е информация относно образование, степен, специалност, 

година на дипломиране, с номер на диплома и е посочено учебно заведение. 

Относно специфичния опит е представена подробна информация за 
месторабота, период, длъжност, основни функции, посочени са конкретно 
изпълнени обекти и техния брой. Представена е информация за Възложител, 
изпълнител както и данни за контакт. От представената информация, 
комисията установи, че предложения за ключов експерт „Хардуер" е 
изпълнил 4 обекта. В подкрепа на представената информация, са 
представени референции издадени от ползвателя на дейността, чрез които се 
удостоверява опита на експерта който е придобил. 

Т1 - ПКП = Е1(30) + Е2(25) + Е3(25) + Е4(20) = 30 + 25 + 25 + 20 = 100 точки. 

Обща оценка по показател „Професионална компетентност на персонала" (ПКП)= ЮОт. х 50% = 50т. 

Участника е предложил гаранционен 36 месеца. 

Т2 - „Гаранционен срок" (ГС) = Tr.i = (Гс1/Гстах) х 100 = 36/36 = 1 х 100 = ЮОт. 
Оценка по показател Т 2 - „Гаранционен срок" (ГС) = ЮОт. х 10% = 10т. 

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 , съдържа: 

Комисията извърши проверка за наличие на задължително изискуемото минимално 
съдържание в съответствие с изискванията на документацията и техническата спецификация, 
преди да извърши изчисления по методиката за оценка. 

Съгласно условията на утвърдената документация комисията извърши проверка относно 
наличието на минимално изискуемото съдържание посочено в документацията, а именно: 

„ Участниците представят към техническото си предложение необходимите 
документи и информация в съответствие с посочените в методиката за оценка на офертите 
и задължително изискуемите приложения подробно описани за всяка обособена позиция в 
техническата спецификация. Участниците предлагат в свободен текст в техническите си 
предложения, срок за изпълнение на дейностите по всяка обособена позиция който не може да 
бъде по кратък от 100 календарни дни и по дълъг от 390 календарни дни. Участниците 
предлагат срок за реакция при възникнал дефект в часове. Срокът за реакция не може да е 
повече от 8 часа. Сроковете се представят в цели числа. " 

Съгласно условията на техническата спецификация за обособена позиция №2: 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. Страница 18 
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„ В предложенията си участниците следва да разгледат минимум следните дефинирани 
от Възложителя рискове, които могат да рефлектират върху техническото решение 
на Участника: 

1. Технологични и функционални рискове: 
о Допуснати пропуски при дефиниране на изискванията; 
о Хардуерни или софтуерни дефекти; 
о Възникване на несъвместимост при интеграция с други системи. 

2. Комуникационни и организационни рискове: 
о Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в 

процеса на управление на проекта; 
о Затруднена комуникация между Изпълнителя и трети страни поради различия в 

очакванията на страните (включително изпълнители на други обособени позиции); 
о Наличие на несъвместимост по отношение на нормативни изисквания; 
о Предложението на всеки един от участниците в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка следва да съдържа следните атрибути, за всеки един от 
посочените различни видове рискове: 

• Обхват, вероятност за настъпване и степен на въздействие на риска върху 
изпълнението на обществената поръчка; 

• Мерки за недопускане/предотвратяване на риска; 
• Мерки за преодоляване на риска. 

Участникът трябва да предложи: 
Идеен проект, включващ: 
Описание на функционалностите на всеки от компонентите/ елементите, както и на 

решението като цяло; 
Описание на технически характеристики на оборудването; 
Декларация/и за експлоатационни показатели; 
Подход за интеграция с външни системи, включително по Обособена позиция № 3 на 

настоящата обществена поръчка; 
Организация на изпълнение, включваща: 
План-график за изпълнението на проекта; 
Анализ и оценка на рисковете. 

Забележка: Идейният проект следва задължително да включва подробно представяне 
на описаните елементи, чрез описания и схеми, диаграми или други онагледяващи материали. 

Забележка: приложимо за всички обособени позиции: гаранция на доставките минимум 
18 (осемнадесет) месеца, считано от датата, посочена в двустранния приемо-предавателен 
протокол за приемане на изпълнението на доставката без забележки. Участникът трябва да 
предложи процес по осъществяване на гаранционна поддръжка. " 

Участника е представил техническо предложение по образец №3.2, в оригинал подписано 
и подпечатано. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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Предложен е срок за изпълнение на дейностите по обособена позиция 3 в размер на 390 
календарни дни. 

Предложен е гаранционен срок в размер на 36 месеца. 
Срокът за реакция посочен от участника е 8 часа. 

Участника е представил под формата на приложение №1, Идеен проект, като в него са 
представени описания и функционалности на компонентите, разпределено в под групи. 
Представени са визуализации под формата на схеми. Участника е представил и описание на 
техническите характеристики на оборудването, което е групирано в 4 точки, като в тях е 
представено индивидуално описание за всеки от компонентите. Участника е представил 
декларации за експлоатационни показатели които съдържат информация за компонентите, 
съгласно техническата спецификация. Представена е информация за подход за интеграция под 
формата на текстови части, като са представени и визуализации. 
Участника е представил като приложение 2, организация на изпълнение. В приложението, е 
представена информация отнасяща се до описание на обхвата и етапите на изпълнение на 
проекта. На следващо място участника е представил разпределение на задачите и 
отговорностите, на екипа ангажиран с изпълнението на поръчката, като е представена и схема на 
взаимодействие, представени са роли, задачи и отговорности на експертите. В т.7.6 е посочена 
продължителността на изпълнение на дейностите предмет на позицията като са посочени 390 
календарни дни. Представена е информация относно метода на изчисление на гаранционната 
поддръжка посочен в линейния график, като е посочено че тридесет и шест месеца се равняват 
на три години, като една година е приравнена на триста шестдесет и пет календарни дни. 
Представена е система за вътрешна комуникация, координация и комуникация с възложителя, 
както и комуникационни канали. Представен е план график за изпълнение на поръчката в който 
е включен периода за изпълнение както и гаранционен срок. На следващо място участника е 
представил необходимата информация относно анализ и оценка на рисковете. За всеки от 
дефинираните рискове, участника е представил - обхват, вероятност за настъпване и степен на 
въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка, мерки за 
недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на риска. Представени са 
процедури по гаранционна поддръжка. 

Комисията обсъди така представената информация в приложенията на участника и 
установи че отговарят на минимално изискуемото съдържание, посочено в документацията за 
участие. В тази връзка комисията пристъпи към разглеждане и оценка на предложения екип за 
изпълнение на доставките, както и предложения гаранционен срок съгласно утвърдената 
методика: 

Участника е предложил следни експерти: 
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„Региони в растеж" 2014-2020 г„ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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Е1. РЪКОВОДИТЕЛ 
НА ПРОЕКТ 

Венцислав 
X. Христов Представена е информация относно образование, степен, специалност, 

година на дипломиране, с номер на диплома и е посочено учебно заведение. 
Представена е информация за професионална квалификация на лицето, 

като са посочени наименование, направление, година на придобиване и 
номер на издадения документи и издател. 

Относно специфичния опит е представена подробна информация за 
месторабота, период, длъжност, основни функции, посочени са конкретно 
изпълнени обекти и техния брой. Представена е информация за Възложител, 
изпълнител както и данни за контакт. От представената информация, 
комисията установи, че предложения за Ръководител на проекта е изпълнил 
4 обекта. В подкрепа на представената информация, са представени 
референции издадени от ползвателя на дейността, чрез които се 
удостоверява опита на експерта който е придобил. 

Е2. КЛЮЧОВ 
ЕКСПЕРТ 
„БИЗНЕС 
АНАЛИЗАТОР' 

Десислава 
П. Петрова 

Представена е информация относно образование, степен, специалност, 
година на дипломиране, с номер на диплома и е посочено учебно заведение. 

Представена е информация за професионална квалификация на лицето, 
като са посочени наименование, направление, година на придобиване и 
номер на издадения документи и издател. 

Относно специфичния опит е представена подробна информация за 
месторабота, период, длъжност, основни функции, посочени са конкретно 
изпълнени обекти и техния брой. Представена е информация за Възложител, 
изпълнител както и данни за контакт. От представената информация, 
комисията установи, че предложения за ключов експерт „Бизнес анализатор" 
е изпълнил 4 обекта. В подкрепа на представената информация, са 
представени референции издадени от ползвателя на дейността, чрез които се 
удостоверява опита на експерта който е придобил. 

ЕЗ. КЛЮЧОВ 
ЕКСПЕРТ 
„СОФТУЕР" 

Светла Д. 
Бъчварова Представена е информация относно образование, степен, специалност, 

година на дипломиране, с номер на диплома и е посочено учебно заведение. 

Относно специфичния опит е представена подробна информация за 
месторабота, период, длъжност, основни функции, посочени са конкретно 
изпълнени обекти и техния брой. Представена е информация за Възложител, 
изпълнител както и данни за контакт. От представената информация, 
комисията установи, че предложения за ключов експерт „Софтуер" е 
изпълнил 4 обекта. В подкрепа на представената информация, са 
представени референции издадени от ползвателя на дейността, чрез които се 
удостоверява опита на експерта който е придобил. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г„ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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Е4. КЛЮЧОВ 
ЕКСПЕРТ 
„ХАРДУЕР" 

Георги Д. 
Денчев Представена е информация относно образование, степен, специалност, 

година на дипломиране, с номер на диплома и е посочено учебно заведение. 

Относно специфичния опит е представена подробна информация за 
месторабота, период, длъжност, основни функции, посочени са конкретно 
изпълнени обекти и техния брой. Представена е информация за Възложител 
изпълнител както и данни за контакт. От представената информация, 
комисията установи, че предложения за ключов експерт „Хардуер" е 
изпълнил 4 обекта. В подкрепа на представената информация, са 
представени референции издадени от ползвателя на дейността, чрез които се 
удостоверява опита на експерта който е придобил. 

Т1 - ПКП = Е1(30) + Е2(25) + Е3(25) + Е4(20) = 30 + 25 + 25 + 20 = 100 точки. 

Обща оценка по показател „Професионална компетентност на персонала" (ПКП)= ЮОт. х 50% = 50т. 

Участника е предложил гаранционен 36 месеца. 

Т2 - „Гаранционен срок" (ГС) = Tr.i = (Гс1/Гстах) х 100 = 36/36 = 1 х 100 = ЮОт. 
Оценка по показател Т 2 - „Гаранционен срок" (ГС) = ЮОт. х 10% = 10т. 

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(fl)ballisticcell.com , лице за контакт: Евелина Павлова, съдържа: 

Съгласно указанията дадени в техническата спецификация„Участниците трябва да представят 
декларации за експлоатационни показатели." Съгласно документацията за участие „Всички 
представени в офертата документи трябва да са изготвени на български език. В случай, че 
документите се представят на език, различен от български език, следва да бъдат придружени с 
превод на български език.". Участника е представил само за някой от продуктите декларации 
които са изготвени на български език. В по -голямата си част представените документи са 
представени на английски език без да са придружени с превод на български език. 
Също така в Приложение №3.2, както и в Приложение №3.3, в колона „Професионална 
квалификация", участника е представил информация която е изготвена изцяло на английски 
език. Съгласно документацията за участие „Всички представени в офертата документи трябва 
да са изготвени на български език.". Комисията чрез така представената информация, не може да 
установи дали е постигнато съответствие с базовите изисквания за експертите „Е1 -
Ръководител на проект" и „Е2 - Ключов експерт „Бизнес Анализатор". 
Съгласно техническата спецификация „Забележка: приложимо за всички обособени позиции: 
гаранция на доставките минимум 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата, посочена в 
двустранния приемо-предавателен протокол за приемане на изпълнението на доставката без 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г.. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
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забележки. Участникът трябва да предложи процес по осъществяване на гаранционна 
поддръжка.". В тази връзка комисията установи, че в приложенията на участника към 
техническото му предложение не се съдържа необходимата информация. 
Предвид обстоятелството, че констатираната нередовност се отнася до документите, съдържащи 

се в техническото предложение на участника и в задължително изискуеми приложения към 
него, комисията не може да изиска да същите да бъдат отстранени по реда на чл. 104, ал. 5 от 
ЗОП, тъй като това би довело до промяна в техническото предложение на този участник. С 
оглед на установеното несъответствие на техническото предложение на участника с 
предварително обявените условия на възложителя, комисията предлага на Възложителя за 
отстраняване от по нататъшно участие офертата на участника по обособена позиция №2 и 
обособена позиция №3 на основание чл. 107, т.1, предложение 2-ро от ЗОП, а именно участник, 
който не изпълни друго условие, посочено в документацията във връзка с чл. 107, т.5 от ЗОП, а 
именно участник, който е представил оферта която не отговаря на поставените условия за 
форма. 

IV. Оферта от ДЗЗД „ПОЛИГОН-СЕЛТИС" , е 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: poIygonteamltd@gmail.com , съдържа: 

Участника е представил декларация за конфиденциалност като в нея е посочил че в офертата 
му се съдържа конфиденциална информация. Посочено е че конфиденциалната информация 
се съдържа в „Предложение за изпълнение на поръчката", представляващо приложение към 
Техническото предложение на участника. Предвид условието на чл.102, ал.2 от ЗОП, 
комисията ще посочи информацията отнасяща се до оценка на офертите на участника, 
съгласно посочените показатели в методиката. 

Комисията извърши проверка за наличие на задължително изискуемото минимално 
съдържание в съответствие с изискванията на документацията и техническата спецификация, 
преди да извърши изчисления по методиката за оценка. 

Съгласно условията на утвърдената документация комисията извърши проверка относно 
наличието на минимално изискуемото съдържание посочено в документацията, а именно: 

„ Участниците представят към техническото си предложение необходимите 
документи и информация в съответствие с посочените в методиката за оценка на офертите 
и задължително изискуемите приложения подробно описани за всяка обособена позиция в 
техническата спецификация. Участниците предлагат в свободен текст в техническите си 
предложения, срок за изпълнение на дейностите по всяка обособена позиция който не може да 
бъде по кратък от 100 календарни дни и по дълъг от 390 календарни дни. Участниците 
предлагат срок за. реакция при възникнал дефект в часове. Срокът за реакция не може да е 
повече от 8 часа. Сроковете се представят в цели числа. " 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
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Съгласно условията на техническата спецификация за обособена позиция №3: 
„ В предложенията си участниците следва да разгледат минимум следните дефинирани 

от Възложителя рискове, които могат да рефлектират върху техническото решение 
на Участника: 

3. Технологични и функционални рискове: 
о Допуснати пропуски при дефиниране на изискванията; 
о Хардуерни или софтуерни дефекти; 
о Възникване на несъвместимост при интеграция с други системи. 

4. Комуникационни и организационни рискове: 
о Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в 

процеса на управление на проекта; 
о Затруднена комуникация между Изпълнителя и трети страни поради различия в 

очакванията на страните (включително изпълнители на други обособени позиции); 
о Наличие на несъвместимост по отношение на нормативни изисквания; 
о Предложението на всеки един от участниците в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка следва да съдържа следните атрибути, за всеки един от 
посочените различни видове рискове: 

• Обхват, вероятност за настъпване и степен на въздействие на риска върху 
изпълнението на обществената поръчка; 

• Мерки за недопускане/предотвратяване на риска; 
• Мерки за преодоляване на риска. 

Участникът трябва да предложи: 
о Идеен проект, включващ: 

о Описание на функционалностите на всеки от компонентите/ елементите, 
както и на решението като цяло; 

о Описание на технически характеристики на оборудването; 
о Декларация/и за експлоатационни показатели; 
о Подход за интеграция както между вътрешни компоненти/елементи, така и 

с външни елементи и системи, включително по другите обособени позиции на 
настоящата обществена поръчка. 

о Организация на изпълнение, включваща: 
о План-график за изпълнението на проекта; 
о Анализ и оценка на рисковете. 

Забележка: Идейният проект следва задължително да включва подробно представяне 
на описаните елементи, чрез описания и схеми, диаграми или други онагледяващи материали. " 

Забележка: приложимо за всички обособени no3uijuu: гаранция на доставките минимум 
18 (осемнадесет) месеца, считано от датата, посочена в двустранния приемо-предавателен 
протокол за приемане на изпълнението на доставката без забележки. Участникът трябва да 
предложи процес по осъществяване на гаранционна поддръжка. " 

Участника е представил техническо предложение по образец №3.3, в оригинал подписано 
и подпечатано. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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Предложен е срок за изпълнение на дейностите по обособена позиция 3 в размер на 320 
календарни дни. 

Предложен е гаранционен срок в размер на 36 месеца. 
Срокът за реакция посочен от участника е 1 час. 

Участника е представил като приложение, предложение за изпълнение на поръчката в 
което е представена информация, съгласно изисканата от Възложителя посочена в техническата 
спецификация. Представена е информация за предмет на поръчката, обхват както и 
характеристики на оборудването, като за всеки от компонентите са представени технически 
параметри. Участника е представил описание на изпълнението на заложените дейности. 
Представен е идеен проект, като информацията е представена както като текстова част, така и с 
схеми и визуализации. Представени са характеристики на оборудването, както и подход за 
интеграция. Участника е представил подходи/план за гаранционна поддръжка като са 
представени и схеми и описание на методите за изпълнение. Представена е информация за 
организация и управление на изпълнението на поръчката, както и план за управление на риска. 
Участника е представил информация относно методите които ще прилага за анализ и 
управление на риска. В табличен вид, са представени дефинираните от възложителя рискове 
посочени в Техническата спецификация, като за всеки от тях са отчетени наименование, 
вероятност, влияние, степен на критичност, приоритет обхват, вероятност за настъпване и 
степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка, мерки за 
недопускане/предотвратяване на риска както и мерки за преодоляване на риска. Участника е 
представил план график, в който са включени всички дейности заложени за изпълнение съгласно 
техническата спецификация за обособена позиция №3, като в графика е представена и 
информация за гаранционната поддръжка. За всички дейности заложени в техническата 
спецификация, са посочени в графика триста и двадесет календарни дни, а относно 
гаранционната поддръжка са посочени тридесет и шест месеца. Представени са декларации за 
експлоатационни показатели на български език, както и декларации за експлоатационни 
показатели на английски език, които са придружени с официален превод на български език. 

Комисията обсъди така представената информация в приложенията на участника и 
установи че отговарят на минимално изискуемото съдържание, посочено в документацията за 
участие. В тази връзка комисията пристъпи към разглеждане и оценка на предложения екип за 
изпълнение на доставките, както и предложения гаранционен срок съгласно утвърдената 
методика: 

Участника е предложил следни експерти: 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. Страница 25 
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Е1. РЪКОВОДИТЕЛ 
НА ПРОЕКТ 

Юри С. 
Стойнов Представена е информация относно образование, степен, специалност, 

година на дипломиране, с номер на диплома и е посочено учебно заведение. 
Представена е информация за професионална квалификация на лицето, 

като са посочени наименование, направление, година на придобиване и 
номер на издадения документи и издател. 

Относно специфичния опит е представена подробна информация за 
месторабота, период, длъжност, основни функции, посочени са конкретно 
изпълнени обекти и техния брой. Представена е информация за Възложител, 
изпълнител както и данни за контакт. От представената информация, 
комисията установи, че предложения за Ръководител на проекта е изпълнил 
4 обекта. В подкрепа на представената информация, са представени 
референции издадени от ползвателя на дейността, чрез които се 
удостоверява опита на експерта който е придобил. 

Е2. КЛЮЧОВ 
ЕКСПЕРТ 
„БИЗНЕС 
АНАЛИЗАТОР' 

Николай Д. 
Пенов 

Представена е информация относно образование, степен, специалност, 
година на дипломиране, с номер на диплома и е посочено учебно заведение. 

Представена е информация за професионална квалификация на лицето, 
като са посочени наименование, направление, година на придобиване и 
номер на издадения документи и издател. 

Относно специфичния опит е представена подробна информация за 
месторабота, период, длъжност, основни функции, посочени са конкретно 
изпълнени обекти и техния брой. Представена е информация за Възложител, 
изпълнител както и данни за контакт. От представената информация, 
комисията установи, че предложения за ключов експерт „Бизнес анализатор" 
е изпълнил 4 обекта. В подкрепа на представената информация, са 
представени референции издадени от ползвателя на дейността, чрез които се 
удостоверява опита на експерта който е придобил. 

ЕЗ. КЛЮЧОВ 
ЕКСПЕРТ 
„СОФТУЕР" 

Петя С. 
Иванов Представена е информация относно образование, степен, специалност, 

година на дипломиране, с номер на диплома и е посочено учебно заведение. 

Относно специфичния опит е представена подробна информация за 
месторабота, период, длъжност, основни функции, посочени са конкретно 
изпълнени обекти и техния брой. Представена е информация за Възложител, 
изпълнител както и данни за контакт. От представената информация, 
комисията установи, че предложения за ключов експерт „Софтуер" е 
изпълнил 4 обекта. В подкрепа на представената информация, са 
представени референции издадени от ползвателя на дейността, чрез които се 
удостоверява опита на експерта който е придобил. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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Е4. КЛЮЧОВ 
1ЕКСПЕРТ 

ХАРДУЕР" 

Орлин Е. 
Димитров Представена е информация относно образование, степен, специалност, 

година на дипломиране, с номер на диплома и е посочено учебно заведение. 

Относно специфичния опит е представена подробна информация за 
месторабота, период, длъжност, основни функции, посочени са конкретно 
изпълнени обекти и техния брой. Представена е информация за Възложител, 
изпълнител както и данни за контакт. От представената информация, 
комисията установи, че предложения за ключов експерт „Хардуер" е 
изпълнил 4 обекта. В подкрепа на представената информация, са 
представени референции издадени от ползвателя на дейността, чрез които се 
удостоверява опита на експерта който е придобил. 

Т1 - ПКП = Е1(30) + Е2(25) + Е3(25) + Е4(20) = 30 + 25 + 25 + 20 = 100 точки. 

Обща оценка по показател „Професионална компетентност на персонала" (ПКП)= ЮОт. х 50% = 50т. 

Участника е предложил гаранционен 36 месеца. 

Т2 - „Гаранционен срок" (ГС) = Tr.i = ( Г и / Г с т а х ) х 100 = 36/36 = 1 х 100 = ЮОт. 
Оценка по показател Т 2 - „Гаранционен срок" (ГС) = ЮОт. х 10% = 10т. 

Списък на участниците, допуснати до етап на разглеждане на Ценовото предложение при 
мотиви, отразени в настоящия протокол 

I. Оферта от „Тикси" АД, с вх. №53-1816-4/13.04.2020г. в 09:44ч., 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 №3; 

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; 

III. 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: polygonteamltd@gmail.com за обособена позиция №3; 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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mailto:office@tixi.bg
mailto:office@tixi.bg
mailto:polygonteamltd@gmail.com


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

[ШвШд -х РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

Списък на участниците, предложени за отстраняване при мотиви, отразени в настоящия 
протокол 

I. 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: pavIova@ballisticceH.com , лице за контакт: Евелина Павлова за обособена позиция 
№2 и обособена позиция №3 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
Изпълнение на необходимите информационно-комуникацнонни 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" 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/ , комисията реши: Отваряне и оповестяване на ценовите предложения да се 
извърши на дата 28.08.2020 г. от 10:00 часа в сградата на Община Велико Търново, за което ще 
се изготви съобщение по чл.57, ал.З от ППЗОП и ще се публикува в електронната преписка на 
профила на купувача на Възложителя. 

При отварянето на пликовете с предлагани ценови параметри имат право да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители средствата за 
масово осведомяване. 

Комисията приключи своята работа в 15:50ч. 

Комисията продължи своята работа на дата 28.08.2020г. от 10:00ч. като пристъпи към отваряне 
на ценовите предложения на допуснатите участници, по реда на постъпване на офертите им, като 
председателя оповести съдържанието на пликовете предлагани ценови параметри: 

На дата 19.08.2020 г. бе е публикувано на профил на купувача https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/747/ - съобщение по чл. 57, ал.З от ППЗОП за датата, часа и мястото на 
отваряне на ценовите предложения. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците, както и 
представители на средствата за масово осведомяване. 

Председателя на комисията в съответствие с чл.57, ал.З от ППЗОП, обяви резултатите от оценките 
по другите показатели на допуснатите участници и пристъпи към отваряне на ценовите предложения и 
тяхното оповестяване. 

I. Оферта от „Тикси" АД, с вх. №53-1816-4/13.04.2020г. в 09:44ч., 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 №3; 

Участника е представил Ценово предложение по приложение №5.3, в оригинал 
подписано и подпечатано - 2стр. 

Участника е представил и магнитен носител СД съдържащ ценово предложение. 
Предложена е обща цена за изпълнение на предмета на обособената позиция в размер на 

849 860,00лв. без ДДС. 
Представена е информация, че дружеството желае аванс в размер на 35%. 

Така направеното ценово предложение отговаря на максимално посочените прогнозни 
стойности. 

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; 

Участника е представил Ценово предложение по приложение №5.2, в оригинал 
подписано и подпечатано - 2стр. 

Участника е представил и магнитен носител СД съдържащ ценово предложение. 
Предложена е обща цена за изпълнение на предмета на обособената позиция в размер на 

653 500,00лв. без ДДС. 
Представена е информация, че дружеството желае аванс в размер на 35%. 

Така направеното ценово предложение отговаря на максимално посочените прогнозни 
стойности. 

III. 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: polygonteamltd@gmail.com за обособена позиция №3; 

Участника е представил Ценово предложение по приложение №5.3, в оригинал 
подписано и подпечатано - 2стр. 

Участника е представил и магнитен носител СД съдържащ ценово предложение. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г. Страница 29 
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Представена е калкулация за дейностите заложени за изпълнение съгласно техническата 
спецификация, оригинал подписана и подпечатана - 2стр. 

Предложена е обща цена за изпълнение на предмета на обособената позиция в размер на 
838 350,00лв. без ДДС. 

Представена е информация, че дружеството желае аванс в размер на 35%. 

Така направеното ценово предложение отговаря на максимално посочените прогнозни стойности. 

Общи принципи 
Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодна оферта" и се 

определя чрез оптимално съотношение качество (ПКП и ГС)/цена. 
Допуснатите до оценка оферти на участниците ще бъдат оценявани въз основа на 

методика за определяне на комплексна оценка (КО) за съответната обособена позиция, 
изчислена на база на включените показатели в нея, като на първо място се класира офертата с 
най-висока комплексна оценка. 

Представянето на изискваните от участника предложения ще се разглежда и оценява от 
Възложителя като неразделна част от предложението на участниците, а не като отделен 
компонент, и доколкото тези планове, концепции, подходи и други документи представляват 
съответствието на предложението на участника с изискванията на Техническата спецификация 
на процедурата и приложимото българско законодателство във връзка с предмета на 
процедурата. 

За целите на оценката, комисията ще приема, че в предложението се съдържа даден 
елемент на нефинансов подпоказател, ако в предложението на Участника по съответния елемент 
няма съществени неточности/пропуски, при отчитане на дадената по-долу дефиниция 
„несъществени". При наличието на съществени неточности/пропуски, предложението на 
Участника се отстранява от участие в процедурата. Поставянето на оценките по посочената 
скала се осъществява въз основа на експертното мнение на членовете на комисията, което се 
мотивира надлежно на базата на посочените критерии за получаване на съответния брой точки, 
като се посочват причините (изтъкват се недостатъците и респективно преимуществата на 
съответното предложение, прави се анализ на съответната част на предложението и се прави 
обоснован извод и обективните конкретни мотиви за поставената оценка). 

За целите на настоящата методика, всички неизвестни на когото и да било използвани 
понятия следва да се разбират по начина, определен в Речника на българския език на Института 
за български език към Българската академия на науките, достъпен на следния електронен адрес: 
http://ibl.bas.bg/rbe/ 

Показатели за оценяване: 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г. Страница 30 
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ПОКАЗАТЕЛ 
(обозначение и наименование) 

Относи 
тел но тегло 

Макси 
мално 
възможен 
брой точки 

Симв 
олно 
обозначение 

(точк 
и по 
показателя) 

1 2 3 4 

1. Т1 - „Професионална компетентност на 
персонала" (ПКП) 50 % (0,50) 100 ПКП 

2. Т2 - „Гаранционен срок" (ГС) 10 % (0,10) 100 ГС 
3. ТЗ - „Финансов показател" (ФП) -
предложена от участника цена за 
изпълнение на поръчката (в лева без 
ДДС) 

40 % (0,40) 100 ФП 

1. Оценката по показател Т1 - „Професионална компетентност на персонала" (ПКП) 
Т1 - ПКП = Е 1(30) + Е2(25) + Е3(25) + Е4(20) = 30 + 25 + 25 + 20 = 100 точки. 
Оценява се предложения от участника екип за изпълнение на поръчката: 
Методиката за оценка се прилага по отношение на технически предложения, които 

отговарят на всички изисквания на Възложителя. За да получи точки по всяко оценимо 
предложение, участникът е необходимо да представи доказателства, че съответният 
ръководител/ключов експерт покрива съответното ниво на оценка: 

- копие на договори и/или копие на референции/препоръки/удостоверения и/или друг 
еквивалентен документ, издадени от ползвателя на услугата/дейността/договора. Представените 
документи следва по безспорен начин да удостоверяват специфичния опит на съответния 
експерт или да се представи референция към регистър, в който може да бъде намерена 
информацията за наличието на съответния документ. 

Предвид изложеното по-горе техническото предложение е необходимо да е изготвено във 
формата, изискуема от настоящата документация за участие, да съдържа информация за всички 
експерти от екипа за изпълнение на обществената поръчка, посочени в настоящата методика за 
оценка, които да отговарят на определените в методиката изисквания на Възложителя. Едно 
лице може да участва като експерт само с една експертна роля за една обособена позиция. Едно 
лице може да бъде експерт за повече от една обособени позиции, доколкото е възможно 
съвместяването на дейностите и задачите на експерта по отделните обособени позиции. Едно 
лице може да заема повече от една длъжност стига да покрива поставените изисквания за 
съответния експерт, за всяка от обособените позиции. 

Комисията поставя съответния брой точки при съобразяване с избраната от Възложителя 
скала на оценяване, а именно: 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020 г. Страница 31 
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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

Е1. РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ - минимално/базово изискване за 
образование и за притежавана квалификация: висше образование в областта на 
„Природни науки, математика и информатика" или „Технически науки" 
съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните 
направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна 
образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочените 
области и квалификация по ръководене на проект/дейност/услуга/доставка в 
резултат на преминати специализирани обучения и успешно преминати 
сертификационни изпити. 

В случай, че не отговаря на минималното изискване офертата се 

Е1. 

предлага за отстраняване. 

Специфичен 
опит 

Опит като ръководител на приключил 
проект/дейност/договор/услуга/доставка в областта на 
интелигентните транспортни системи за обществен 
транспорт или еквивалентни на тях, включващ минимум 
доставка и/или разработка и/или адаптация, внедряване и 
поддръжка. 

Специфичен опит в изпълнението на минимум 
един/една приключил/приключила 
проект/дейност/договор/услуга/доставка съгласно 
дефинираното по-горе. 

15 

Специфичен опит в изпълнението на минимум 
два/две приключили проекта/дейности/договора/ 
услуги/доставки съгласно дефинираното по-горе. 

20 

Специфичен опит в изпълнението на минимум три 
приключили проекта/дейности/договора/услуги/ доставки 
съгласно дефинираното по-горе. 

25 

Специфичен опит в изпълнението на над три 
проекта/дейности/договора/услуги/доставки съгласно 
дефинираното по-горе. 

30 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г Страница 32 
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Е2. 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 
еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на 
посочените области и квалификационни познания в областта на нормативните 
изисквания по отношение на регистриране и отчитане чрез фискални устройства 
на продажбите и изискванията към софтуерите за управлението им, в резултат 
на преминати специализирани обучения. 

В случай, че не отговаря на минималното изискване офертата се 

Е2. 

предлага за отстраняване. 

Е2. 

Специфичен 
опит 

Опит като бизнес анализатор при изпълнението на 
приключил проект/дейност/договор/услуга/ доставка, в 
областта на интелигентните транспортни системи за 
обществен транспорт или еквивалентни на тях, включващ 
минимум доставка/разработка/адаптация, внедряване и 
поддръжка. 

Специфичен опит в изпълнението на минимум 
един/една проект/дейност/договор/услуга/ доставка 
съгласно дефинираното по-горе. 

10 

Специфичен опит в изпълнението на два/две 
проекта/дейности/договора/услуги/доставки съгласно 
дефинираното по-горе. 

15 

Специфичен опит в изпълнението на три 
проекта/дейности/договора/услуги/доставки съгласно 
дефинираното по-горе. 

20 

Специфичен опит в изпълнението на над три 
проекта/дейности/договора/услуги/доставки съгласно 
дефинираното по-горе. 

25 

ЕЗ. КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ „СОФТУЕР"' - минимално/базово изискване за 
образование: висше образование в областта на „Природни науки, математика и 
информатика" или „Технически науки" съгласно Класификатор на областите на 
висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 
2002 г., с професионално направление „Математика" или „Информатика и 
компютърни науки", или „Комуникационна и компютърна техника", или 
„Електротехника, електроника и автоматика" или еквивалентна образователна 
степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочените 
области/професионални направления. 

В случай, че не отговаря на минималното изискване офертата се 

ЕЗ. 

предлага за отстраняване. 

ЕЗ. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява е финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
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ВВЙ -я РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

Специфичен 
опит 

Опит като експерт софтуер, системен архитект 
или софтуерен разработчик или подобна позиция в 
изпълнението на приключил 
проект/договор/дейност/услуга/доставка в областта на 
интелигентните транспортни системи за обществен 
транспорт или еквивалентни на тях, включващ 
минимум доставка/разработка/адаптация, внедряване и 
поддръжка. 

Специфичен опит в изпълнението на минимум 
един/една проект/дейност/договор/услуга/доставка 
съгласно дефинираното по-горе. 

10 

Специфичен опит в изпълнението на два/две 
проекта/дейности/договора/услуги/доставки съгласно 
дефинираното по-горе. 15 

Специфичен опит в изпълнението на три 
п роекта/дейности/до говора/услу ги/доставки съгласно 
дефинираното по-горе. 

20 

Специфичен опит в изпълнението на над три 
проекта/дей ности/договора/услуги/доставки съгласно 
дефинираното по-горе. 

* 

25 

Е4. КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ „ХАРДУЕР" - минимално/базово изискване за 
образование: висше образование в областта на „Природни науки, математика и 
информатика" или „Технически науки" съгласно Класификатор на областите на 
висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 
2002 г., с професионално направление „Математика" или „Информатика и 
компютърни науки", или „Комуникационна и компютърна техника", или 
„Електротехника, електроника и автоматика" или еквивалентна образователна 
степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочените области/ 
професионални направления. 

В случай, че не отговаря на минималното изискване офертата се 
предлага за отстраняване. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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Специфичен 
опит 

Опит като експерт хардуер и/или оборудване 
и/или системен администратор и/или инженер и/или 
подобна позиция в изпълнението на приключил 
проект/договор/дейност/услуга/ доставка в областта на 
интелигентните транспортни системи за обществен 
транспорт или еквивалентни на тях, включващи 
минимум доставка/разработка/адаптация, внедряване и 
поддръжка. 

Специфичен опит в изпълнението на минимум 
един/една проект/дейност/договор/услуга/ доставка 
съгласно дефинираното по-горе. 

8 

Специфичен опит в изпълнението на два/две 
проекта/дейности/договора/услуги/доставки съгласно 
дефинираното по-горе. 

12 

Специфичен опит в изпълнението на три 
проекта/дейности/договора/услуги/доставки съгласно 
дефинираното по-горе. 

16 

Специфичен опит в изпълнението на над три 
проекта/дейности/договора/услуги/доставки съгласно 
дефинираното по-горе. 

20 

2. Оценката по показател Т2 - „Гаранционен срок" (ГС) 

Т2 - Гаранционен срок е с максимален брой 100 т. и относително тегло в комплексната 
оценка - 10 %. 

Оценката на участниците по показател Т2 - „Гаранционен срок" се определя по следната 
формула: 

Te.j = (Гс/Гстах) х 100, където: 
• „100" е максималният брой точки по показателя; 
• Гстах е най-дългият предложен в офертите на участниците гаранционен срок за 

доставената техника, предмет на всяка обособена позиция, в календарни месеци; 
• Гс; е гаранционният срок за доставената техника предмет на всяка обособена позиция, 

предложен с i-тата оферта, в календарни месеци; 
• Tr.j са точките, изчислени за Т2 за i-тата оферта. 
Забележка: Гаранционният срок за техниката по съответната позиция е по 

предложение на участника, като следва да бъде с продължителност не по-малко от 18 
(осемнадесет) календарни месеца и не повече от 36 (тридесет и шест) календарни месеца, 
считано от датата, посочена в двустранния приемо-предавателен протокол за приемане на 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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/ч 
изпълнението на доставката без забележки. Участници предложили гаранционен срок по-
голям от 36 (тридесет и шест) календарни месеца, за целите на методиката за оценка ще се 
приеме, че са предложили 36 (тридесет и шест) календарни месеца. 

Важно!!! Участници предложили по-малък от минимално изискуемия 18 (осемнадесет) 
месечен гаранционен срок ще бъдат предложени за отстраняване. 

3. ТЗ - Финансов показател 

П4 - Финансов показател е с максимален брой 100 т. и относително тегло в комплексната 
оценка - 40 %. 

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена - 100 точки. 
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена 
в лева без включен ДДС по следната формула: 

Тц., = (Cmm/Cj) х 100, където, 

• „100" е максималният брой точки по показателя; 
• Cmjn е най-ниската предложена цена в лева без ДДС от всички оферти, допуснати до 

оценка; 
• Cj - цената предложена с i-тата оферта; 
• Тц.; са точките, изчислени за ТЗ за i-тата оферта. 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 
Общата (комплексна) оценка за всяка оферта се определя, като присъдените точки по 

отделните показатели се умножават по коефициента на относителната им тежест. След това 
всяка оферта получава комплексна оценка, изразена в точки по следната формула: 

КО - Т1 *50 % + Тг.* 10 % + Тц.*40 % където: 
• Т1-присъдени точки по Т1; 
• Тг. - присъдени точки по Т2 и 
• Тц. - присъдени точки по ТЗ. 
Максимален общ брой точки (КО), които участникът може да получи от заложените 

показатели е 100 т. 
След като всяка оферта е била оценена съобразно посочената Методика за определяне на 

комплексна оценка, Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите 
им с предварително обявените от Възложителя условия за изпълнение на поръчката, като на 
първо място бива класиран участникът, получил най-висока комплексна оценка. 

Когато получените оценки по отделните показатели и комплексната оценка не са цели 
числа, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая. 

Съгласно чл. 58, ал. 2 и 3 от ППЗОП, когато комплексните оценки на две или повече 
оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни 
предложения, преценени в следния ред: 

1. по-ниска предложена цена; 
2. по-изгодно предложение по показатели Т1 - ПКП и Т2 - Гаранционен срок, сравнени в 

низходящ ред съобразно тяхната тежест. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
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Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 
на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с горния 
ред. 

Комисията пристъпи към оценка съгласно обявения критерии: 

За обособена позиция №2: 
„Консултантска агенция по информационни технологии" ЕООД 
Тцл = (Cmin/Ci) х 100 
Тцл = 653500/653500 = 1 х 100 = ЮОт. 
П4= 100 х 40% - 40т. 

Комисията пристъпи към комплекса оценка на допуснатия участник: 
КО = Т1*50 % + Тг.*Ю % + Тц.*40 % 

КО = 50+ 10 + 40 = ЮОт. 

За обособена позиция №3: 
„Тикси" АД 
Tu.i = (Cmin/Ci) х 100 
Тцл = 838350/849860 = 0,99 х 100 = 99т. 
П4 = 99 х 40% = 39,60т. 

Комисията пристъпи към комплекса оценка на допуснатия участник: 
КО = Т1*50 % + Тг.*Ю % + Тц.*40 % 

КО = 50 + 10 + 39,60 = 99,60т. 

ДЗЗД „ПОЛИГОН-СЕЛТИС" 
Тцл = (Cmin/Ci) х 100 
Тцл = 838350/838350 = 1 х 100 = 100 
П4= 100 х 40% = 40т. 

Комисията пристъпи към комплекса оценка на допуснатия участник: 
КО = Т1*50 % + Тг.*Ю % + Тц.*40 % 

КО = 50 + 10 + 40 = ЮОт. 

Имайки предвид критерия за оценка комисията предлага следното класиране: 

За обособена позиция №2: 
1-во място: 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, 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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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, с получени -
ЮОт. 

За обособена позиция №3: 

1-во място: 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: polygonteamltd@gmail.com за обособена позиция №3, с 
получени - ЮОт. 

2-ро място: Оферта от „Тикси" АД, с вх. №53-1816-4/13.04.2020г. в 09:44ч., 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 №3 , с получени - 99,60т. 

Комисията завърши своята работа в 15:00 часа и предава настоящия протокол от дати 
17.08.2020г. и 28.08.2020г. и протоколи от дати 04.08.2020г. и 20.05,2020г. от нейната работа 
ведно с цялата документация на Възложителя за утвърждаване, по чл. 106, ал. 1 и вземане на 
решение по чл.106, ал.6 от ЗОП. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ^ ^ 
/ инж.Динко Кечев - Директор Дир&кй^^СУТ" в О^цина Велико Търново;/ 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1 
/ Павел Христов - Началник отдел Велико Търново; / 

2 
/ Александър Колев - Пж|^^ксле£т_ЕтДирекция ОП в Община Велико Търново;/ 
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