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

РЕШЕНИЕ 

За определяне на изпълнител по о б щ е с ^ ^ ^ ^ п ^ ъ ^ к а с у р ^ а л е н номер 00073-2020-0015 

. Велико Търново .2021 г. гр 

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 протокол от дата 
31.03.2021г. и доклад от дата 01.04.2021 г. на Комисията назначена с моя Заповед № РД 
22 - 651/29.03.2021г. във връзка с Решение №913 от 05.11.2020г. на КЗК и потвърдено с 
Решение №1718 от 10.02.2021г. на ВАС, със задача да разглежда техническите 
предложения на участниците при спазване на задължителните указанията дадени в Решение 
№913 от 05.11.2020г. на КЗК и Решение №1718 от 10.02.2021г. на ВАС, като продължи 
разглеждането на офертите на участниците от момента на последното законосъобразно 
действие 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: 

За 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/, с прогнозна стойност 869 860,00 лв. без ДДС . 

НАРЕЖДАМ: 

На основание чл.107, т.2, буква „а" от ЗОП и чл.107, т.5 от ЗОП и във връзка с 
констатациите и мотивите посочени в Решение №913 от 05.11.2020г. на КЗК и потвърдени с 
Решение №1718 от 10.02.2021г. на ВАС по 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: За Обособена позиция №3: Доставка на информационно-
комуникационни технологии (ИКТ) за изграждане на Контролен център със система 
за позициониране на превозните средства на градския транспорт", отстранявам: 

1. Оферта от „Иком" ООД, вх.№5300-12268-1/18.05.2020г. в 13:02ч. При мотиви: 
От участника „ИКОМ" ООД, в определения срок не постъпи отговор с който да удължи 
срока на валидност на своята оферта. В тази връзка комисията предлага за отстраняване 
участника „ИКОМ" ООД, на основание чл.107, т.5 от ЗОП а именно участник, който не 
удължи или не потвърди срока на валидност на офертата във връзка с чл.35а, ал.З от 
ППЗОП. 
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2. 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@ballisticcell.com , лице за контакт: Евелина Павлова,, 
за обособена позиция №2 и обособена позиция №3 при следните мотиви: 

От участника „БАЛИСТИК СЕЛ" ЕООД, в определения срок не постъпи отговор 
с който да удължи срока на валидност на своята оферта. В тази връзка комисията предлага 
за отстраняване участника „БАЛИСТИК СЕЛ" ЕООД, на основание чл.107, т.5 от ЗОП а 
именно участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата във 
връзка с чл.35а, ал.З от ППЗОП. 

3. Оферта от ДЗЗД „ИОЛИГОН-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 на основание чл. 107, т. 2, б. „а" ЗОП. при следните мотиви: 

„ Видно от т. 2.2 от фактите, съгласно одобрената методика, за да получи точки 
по всяко оценимо предложение, участникът трябва да представи доказателства, че 
съответният ръководител/ключов експерт покрива съответното ниво на оценка. 
Изрично е посочено, че доказателствата трябва да представляват: „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 ши да се представи референция към регистър, в който 
може да бъде намерена информаг^ията за наличието на съответния документ. " С други 
думи, на потенциалните участници и предоставена възможност да представят широк 
спектър от доказателства. Същественото е, че ако се представят препоръки, 
референции или удостоверения, те следва да бъдат издадени от ползвателя на 
услугата/дейността/договора. От друга страна, в скалата за оценяване е 
посочен минималният опит, който трябва да притежават ръководителят на проекти и 
ключовите експерти. Изискуемият опит касае: „Изпълнението на приключил 
проект/дейност /договор/услуга/доставка в областта на интелигентните 
транспортни системи за обществен транспорт ти еквивалентни на тях, 
включващ минимум доставка/ разработка/адаптация, внедряване и поддръжка". От 
логичното и систематично тълкуване на горните два текста, се налага верният извод, че 
въпросните препоръки, референции и пр. трябва да бъдат издадени от ползвателите на 
изпълнения и приключил проект/дейност/договор/услуга/доставка в областта на ИТС за 
обществен транспорт. Видно от т. 6.1 - 6.4 от фактите, ползвателите на 
цитираните в техническото предложение на ДЗЗД „Полигон-Селтис" проекти и 
услуги са „ Резонанс" ЕООД, „ Елит 94 " ЕООД, „ Планекс Инфраструктура " ЕООД и 
Транс ВТ" ООД. Ако се приеме, че такива договори действително е имало 
(доколкото копия от същите не са представени), то дружествата „Полигон Тийм " 
ООД и „ Селтис" ООД се явяват изпълнители на въпросната услуга/проект/договор. 
Очевидно е, че за целите на изпълнение на определена стопанска дейност, всеки един 
икономически оператор може да се ползва от услугите на различни специалисти - такива, 
които работят при него на трудов договор, или привлечени на граждански договор. Но не 
може да се сподели изложеното от възложителя в писменото му становище, че „ Полигон 
Тийм" ООД и „Селтис" ООД са „ползватели на услугата". Щом като „ Транс ВТ" 
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ООД е възложило „Доставка, разработка, адаптация, внедряване и поддръжка 
на интелигентна транспортна система за управление на тежкотоварни 
автомобили и софтуерна уеб базирана платформа за генериране на маршрути, 
товарителници, работни графици/ден/седмица/месец/", а „Полигон Тийм" ООД е 
осъществило доставката, разработването, внедряването и пр. на ИТС чрез своите 
експерти, то значи ползвател на услугата се явява „ Транс ВТ" ООД. Престацията на 
работна сила от страна на експертите към дружеството-изпълнител е различна 
по своя характер от престацията на дружеството-изпълнител към възлагащото 
дружество. Това е така най-малкото защото изпълнителят не се ползва от 
създадената и внедрена от самия него система. Той се ползва от полученото за 
разработката и внедряването й възнаграждение. Горното иде да обоснове, че когато 
участниците в обединение „Полигон-Селтис" са представили от свое име препоръки 
за опита, придобит от техните експерти (т. 6.5 от фактите), не са отговорили 
на изискването на документацията да удостоверят по безспорен начин специфичния опит 
на предлаганите експерти." 

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: За Обособена позиция №3: Доставка на информационно-комуникационни 
технологии (ИКТ) за изграждане на Контролен център със система за позициониране 
на превозните средства на градския транспорт": 

1-во 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 - 100т. 

Мотиви за класирането: Офертата на участника отговаря на предварително обявените 
условия. Съдържанието на офертата 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. на Комисията назначена с Заповед № РД 22 - 670/20.05.2020г. 
на Кмета на община Велико Търново и протокол от дата 31.03.2021г. и долад от дата 
01.04.2021г. на Комисията назначена със Заповед № РД 22 - 651 /29.03.2021 г. на Кмета на 
община Велико Търново във връзка с Решение №913 от 05.11.2020г. на КЗК и потвърдени с 
Решение №1718 от 10.02.2021г. на ВАС. 

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: За Обособена позиция №3: Доставка на информационно-
комуникационни технологии (ИКТ) за изграждане на Контролен център със система 
за позициониране на превозните средства на градския транспорт" 
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- „Тикси" АД, град София с предложена обща цбна за изпълнение на позицията 
849 860,00лв. без ДДС 

Съгласно чл. 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП за участника, избран за изпълнител 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. 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. 

Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10 - дневен срок, 
съгласно чл. 197, ал.1, т. 7 6. „а" от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията, град 
София, бул.Витоша №18. 

Връзка към електронната прериска в профила на купувача : https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/M7/ 

^ / с 

Съгласували: 
Надя Петрова f и • • — 
Директор ДирекцияЬОП 

Явор Иванов 
Юрисконсулт в Дирек1^Ия ОП 

Изготвил: 
Александър Колев 
Главен експерт ^рекция ОП 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИНЖ.ДАНИЕЛ, 3 
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИК 
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Text Box
Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП 


