
О Б Щ И Н А В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О 

Р Е Ш Е Н И Е 

За определяне на изпълнител по обществена поръчка с уникален номер в 
РОП 00073-2020-0015 

гр. Велико Търново . ^ . .^ j f . : . . ,^л^2020г . 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.22, ал.1, т.6 от ЗОП във връзка с чл.106, 
ал.6 от ЗОП и във връзка с отразени резултати и мотиви в протоколи от дати 28.08.2020г., 
17.08.2020г., 04.08.2020г. и 20.05.2020г. и доклад от дата 28.08.2020 г., на Комисията 
назначена с моя Заповед № РД 22 - 670/20.05.2020г., със задача да провери съответствието 
на офертите с предварително обявените от възложителя условия, да разгледа, оцени и 
класира допуснатите оферти за изпълнение на обществена поръчка чрез открита 
процедура с предмет: Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни 
технологии (ИКТ) чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски 
транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции: 
Обособена позиция №1: Доставка на електронни информационни табла на спирки на 
градския транспорт - с прогнозна стойност - 79 200,00лв. без ДДС; 
Обособена позиция №2: Доставка на информационно-комуникационни технологии 
(ИКТ) за изграждане на „Паркинг система и информационни табла за паркиране"- с 
прогнозна стойност - 663 500,00лв. без ДДС; 
Обособена позиция №3: Доставка на информационно-комуникационни технологии 
(ИКТ) за изграждане на Контролен център със система за позициониране на 
превозните средства на градския транспорт"- с прогнозна стойност - 869 860,00 лв. 
без ДДС; 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/ba/profil-na-kupuvacha/747/ , с обща 
прогнозна стойност - 1 612 560,00лв. без ДДС; 

НАРЕЖДАМ: 

На основание чл. 107, т.1, предл. 11-ро от ЗОП, чл.107, т.2, буква „а" от ЗОП и чл.107, 
т.5 от ЗОП и във връзка с констатациите и мотивите на комисията отразени в 
протоколите от нейната работа отстранявам от участие в процедурата с предмет: 
Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) 
чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град 
Велико Търново", по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на 
електронни информационни табла на спирки на градския транспорт, Обособена 
позиция №2: Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за 
изграждане на „Паркинг система и информационни табла за паркиране", Обособена 
позиция №3: Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за 
изграждане на Контролен център със система за позициониране на превозните 
средства на градския транспорт" , следните участници и оферти: 
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Мотиви съгласно протокол от 20.05.2020г. от 14:00ч. 

За обособена позииця №2: 

1. Оферта от „ИКОМ" ООД, с вх. №5300-12268 -2/18.05.2020г. в 13:04ч., с адрес 
за кореспонденция: град София, ул. ,.Капитан Димитър Списаревски" №3, ет.6, тел: 
029794949, email: office@viasattech.com , лице за контакт: Георги Кичев за обособена 
позиция №2 

Комисията установи, че от участника „Иком" ООД, са постъпили 2 броя отделни 
опаковки съдържащи два броя отделни оферти. Съгласно документацията на 
Възложителя, на стр.9 е записано „1.4. Всеки участник в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка има право да представи само една оферта. ". Съгласно чл.101, ал.8 
от ЗОП „Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право 
да представи само една оферта.", като също така в чл.47, ал.1 от ППЗОП, документите, 
свързани с участието в процедурата се представят от участника. Съгласно чл.47, ал.2 от 
ППЗОП документите по ал.1 се представят в запечатана непрозрачна опаковка., като в т.З 
е посочено, че се посочва наименованието на поръчката, а когато е приложимо и 
обособените позиции за които се подават документите. В чл.47, ал.9 от ППЗОП, се 
посочва че когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в 
опаковката по ал.2 от чл.47 ППЗОП, за всяка от обособените позиции се представят 
поотделно комплектувани документите по чл.39, ал.З, т.1 от ППЗОП и отделни 
непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри", с посочване на позицията 
за която се отнасят. Безспорно е императивното изискване на чл.47, ал.9 ППЗОП, че 
документите по всички позиции се представят в една обща непрозрачна опаковка. 
Цитираните по-горе правни норми не допускат изключение при тяхното прилагане. В този 
смисъл е и съдебната практика - Решение №4230 от 21.03.2019г. по адм.дело 584/2019 на 
ВАС; Решение №5991 от 09.05.2018г. по адм. дело 3060/2018г. на ВАС, Решение №6297 
от 15.05.2018г. по адм. дело № 3190/2018г. на ВАС и др. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.107, т.2, буква „а" от ЗОП поради 
представяне на оферти които не отговарят на предварително обявените условия и чл.107, 
т.5 ЗОП поради представяне на оферти, които не отговарят на условията за представянето 
им и комисията е предложила за отстраняване „Иком" ООД, подал оферти с вх.№5300-
12268-1/18.05.2020г. в 13:02ч. за обособена позиция №3 и вх.№5300-12268-2/18.05.2020г. 
в 13:04ч. за обособена позиция №2 от по нататъшно участие. 

За обособена позиция №3: 

2. Оферта от „ИКОМ" ООД, с вх. №5300-12268 -1/18.05.2020г. в 13:02ч„ с адрес за 
кореспонденция: град София, ул. „Капитан Димитър Списаревски" №3, ет.6, тел: 
029794949, email: office@viasattech.com , лице за контакт: Георги Кичев за обособена 
позиция №3 

Комисията установи, че от участника „Иком" ООД, са постъпили 2 броя отделни 
опаковки съдържащи два броя отделни оферти. Съгласно документацията на 
Възложителя, на стр.9 е записано „1.4. Всеки участник в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка има право да представи само една оферта.". Съгласно чл.101, ал.8 
от ЗОП „Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право 
да представи само една оферта.", като също така в чл.47, ал.1 от ППЗОП, документите, 
свързани с участието в процедурата се представят от участника. Съгласно чл.47, ал.2 от 
ППЗОП документите по ал.1 се представят в запечатана непрозрачна опаковка., като в т.З 
е посочено, че се посочва наименованието на поръчката, а когато е приложимо и 
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обособените позиции за които се подават документите. В чл.47, ал.9 от ППЗОП, се 
посочва че когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в 
опаковката по ал.2 от чл.47 ППЗОП, за всяка от обособените позиции се представят 
поотделно комплектувани документите по чл.39, ал.З, т.1 от ППЗОП и отделни 
непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри", с посочване на позицията 
за която се отнасят. Безспорно е императивното изискване на чл.47, ал.9 ППЗОП, че 
документите по всички позиции се представят в една обща непрозрачна опаковка. 
Цитираните по-горе правни норми не допускат изключение при тяхното прилагане. В този 
смисъл е и съдебната практика - Решение №4230 от 21.03.2019г. по адм.дело 584/2019 на 
ВАС; Решение №5991 от 09.05.2018г. по адм. дело 3060/2018г. на ВАС, Решение №6297 
от 15.05.2018г. по адм. дело № 3190/2018г. на ВАС и др. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.107, т.2, буква „а" от ЗОП поради 
представяне на оферти които не отговарят на предварително обявените условия и чл.107, 
т.5 ЗОП поради представяне на оферти, които не отговарят на условията за представянето 
им и комисията е предложила за отстраняване „Иком" ООД, подал оферти с вх.№5300-
12268-1/18.05.2020г. в 13:02ч. за обособена позиция №3 и вх.№5300-12268-2/18.05.2020г. 
в 13:04ч. за обособена позиция №2 от по нататъшно участие. 

Мотиви съгласно протокол от 17.08.2020г. от 09:00ч. 

За обособена позиция №2 и обособена позиция №3: 

3. 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: pavlovafebal1isticcell.com. лице за контакт: Евелина Павлова за 
обособена позиция №2 и обособена позиция №3: 

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 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 
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приложения към него, комисията не може да изиска 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 е 
предложила 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. 

ОБЯВЯВАМ: 

I. Класирането за обществена поръчка, с предмет: Изпълнение на 
необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) чрез доставка на 
оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по 
обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на електронни 
информационни табла на спирки на градския транспорт, Обособена позиция №2: 
Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за изграждане на 
„Паркинг система и информационни табла за паркиране", Обособена позиция №3: 
Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за изграждане на 
Контролен център със система за позициониране на превозните средства на градския 
транспорт": 

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, 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 предложена обща цена за изпълнение на предмета на 
позицията - 653 500,00лв. без ДДС, с получени - 100т. 

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 предложена обща цена за изпълнение на предмета на 
позицията - 838 350,00лв. без ДДС с получени - 100т. 

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 предложена обща цена за изпълнение на 
предмета на позицията - 849 860,00лв. без ДДС ,с получени - 99,60т. 
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Мотиви за класирането: Офертите на участниците отговарят на предварително 
обявените условия. Съдържанието на офертите е съобразно условията посочени в 
обявлението и документацията за участие, техническата спецификация и изискванията на 
ЗОП. Подробното съдържание на мотивите за допускане, оценка и класиране на 
участниците са изложени в протоколи от дати 28.08.2020г., 17.08.2020г., 04.08.2020г. и 
20.05.2020г. и доклад от дата 28.08.2020 г. 

II. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на 
необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) чрез доставка на 
оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по 
обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на електронни 
информационни табла на спирки на градския транспорт, Обособена позиция №2: 
Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за изграждане на 
„Паркинг система и информационни табла за паркиране", Обособена позиция №3: 
Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за изграждане на 
Контролен център със система за позициониране на превозните средства на градския 
транспорт": 

За обособена позиция №2: 

„Консултантска агенция по информационни технологии" ЕООД, град 
София, пл. „Пата Йоан Павел И" №1, бизнес център България 2000, ет.1 с 
предложена обща цена за изпълнение на предмета на позицията - 653 500,00лв. без 
ДДС, с получени - 100т. 

За обособена позиция №3: 

Оферта от ДЗЗД „ПОЛИГОН-СЕЛТИС" , с партньори в обединението 
„Полигон Тийм" ООД и „Селтис" ООД, град Велико Търново, ул. „Магистрална" 
№3, с предложена обща цена за изпълнение на предмета на позицията - 838 350,00лв. 
без ДДС с получени - 100т. 

Съгласно чл. 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП за участника, избран за изпълнител по 
съответната обособена позиция са изпълнени следните условия: 

1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата и същият отговаря на 
критериите за подбор; 

2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 
предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане. 

III. На основание чл.Зба, ал.1, т.2 от ЗОП във връзка с чл.24, ал.1, т.2 от 
ППЗОП, настоящото решение да се изпрати на участниците и да се публикува в 
профила на купувача, ведно с протоколите и доклада на комисията, в един и същи ден, 
в тридневен срок от издаването му. 

Контролът по изпълнение на решението ще упражнявам лично. 
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Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10 -
дневен срок, съгласно чл. 197, ал.1, т. 7 б. „а" от ЗОП пред Комисията за защита на 
конкуренцията, град София, бул.Витоша №18. 

Връзка към електронната преписка в профила на купувача : https://www.veliko-
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvai:hal747/ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИНЖ.ДАНИЕЛ, 
КМЕТ НА ОБЩИНА В 

Съгласували: 
Надя Петрова 
Директор Д и р е к ^ я ОД 

Русанка А л е к с а н д р о в ^ ^ 
Главен юрисконсулт^ц (Дирекция^П 

Изготвил: 
АлександърХоледА^' 
Главен_^к^е^Дирекция ОП 
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Text Box
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679


