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РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ИЗПЪЛНИТЕЛ: "КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ 
ТЕХНОЛОГИИ"ЕООД
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 №2: Доставка на информационно-комуникационни
технологии (ИКТ) за изграждане на „Паркинг система и информационни табла за 
паркиране“

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, с адрес: 
град Велико Търново, пл. „Майка България” №2, с БУЛСТАТ: 000133634 
представлявана от инж. Даниел Панов -  Кмет на Общината и Главен счетоводител 
Община Велико Търново, лице по чл. 13, ал. 3, т. 1 от ЗФУКПС, от една страна, и

2. "КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" 
ЕООД със седалище град София и адрес гр.СОФИЯ, ул. Асен Разцветников № 1А 
ет.партер ап.офис 4, ЕИК 175404591, идентификационен номер по ДДС ВО 
175404591, представлявано от Николай Недялков -  Управител, наричано по-долу 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

и след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита 
процедура, открита с Решение № РД 24-33 от 06.03.2020 г. на Кмета на Община 
Велико Търново и на основание Решение № РД 24-118 от 04.09.2020 г. на Кмета на 
Община Велико Търново, в качеството му на Възложител по смисъла на Закона за 
обществените поръчки за избор на изпълнител в 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: за обособена позиция № 2 , и на 
основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки се сключи настоящият договор, 
като страните се споразумяха за следното:

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши видове 
строително ремонтни работи в обхвата на поръчката, съгласно оферта и техническа 
спецификация неразделна част от договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши Изпълнение на необходимите 
информационно-комуникационни технологии (ИКТ) чрез доставка на оборудване 
по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по
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Д О Г О В О Р  
№ BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-.9.4

На основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП

Д нес it.!? .“.2020 г. в град Велико Търново, между:

и

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК



обособени позиции: за обособена позиция № 2 , по вид и количества, съгласно 
ценовата оферта, техническата спецификация и техническото му предложение.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои 
ресурси.
(4) Изпълнителят осигурява съответните материали и ресурси за извършване на 
необходимите дейности и доставки, като носи отговорността и риска за тяхното 
качество.
Чл.2(1) Срокът за изпълнение е 390 (триста и деветдесет) календарни дни, считано от 
датата на подписване на договора.
(2) Гаранционния срок за доставената техника предмет на обособената позиция е 36 
(тридесет и шест) месеца, счйтано от датата на доставка и въвеждането им в 
експлоатация за ползване.

II. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО 
ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА

Чл.3(1) Стойността по договора е съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
неразделна част от този договор, в размер на 653 500,00лв.(словом шестстотин 
петдесет и три хиляди и петстотин лева и 00ст.)без ДДС, а с 20% ДДС 784 200,00лв. 
(словом седемстотин осемдесет и четири хиляди и двеста лева и ООст.)
(2) Възложителят изплаща на Изпълнителя договорената цена по следния начин:

Е Авансово плащане в размер на 35 % (тридесет и пет на сто) от общата стойност по 
чл.З, ал.1 в размер на 274 470,00лв. с ДДС, е дължимо в срок до 30 дни срещу 
представяне на оригинална фактура за стойността на аванса и гаранция за цялата 
стойност на авансовото плащане при условията на чл.111, ал.З и ал.5 ЗОП. Гаранцията 
за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за възстановяване на 
извършените авансово плащания при неизпълнение на договорните задължения от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При констатирано неизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право да упражни правата по гаранцията за авансово плащане и другите си права, 
съгласно договора на изправна страна срещу неизправна страна. При неизпълнение на 
което и да било задължение по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има 
право да упражни правата си по гаранцията за възстановяване на направеното от него 
авансово плащане.

2. Окончателно плащане се извършва в 30 дневен срок по банков път и след приемане на 
работата и представяне от страна на Изпълнителя на Протокол за извършените 
доставки, проверен и подписан от представител ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато са 
констатирани недостатъци, сумата се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 дневен срок 
след отстраняването им.

Чл.4. (1). Плащанията се извършват в български левове, по следната банкова 
сметка на Изпълнителя:

Банка
IBAN
BIC
(2). Изпълнителят е длъжен да уведоми писмено Възложителя за всички 

последващи промени на банковата сметка по предходната алинея в срок от 7 дни, 
считано от момента на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми Възложителя 
в този срок се счита, че плащанията са надлежно извършени.

(3). При издаване на разходооправдателен документ (фактура или документ с
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еквивалентна стойност) за извършване на плащане по настоящия договор, 
Изпълнителят е длъжен да посочва в него, наименованието на проекта, номера и датата 
на настоящия договор, като всички разходооправдателни документи, следва да 
включват и текста: „Разходът е по ДБФП от дата 19.07.2019 г. с № ВабКБОРОО!- 
1.009-0005-С01 по ОПРР2014-2020 г.

Данни за фактура:
1. Получател: Община Велико Търново
2.Адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2

(3) Възложителят не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от 
Изпълнителя работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с 
двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на 
Изпълнителя.

(4). Забава на плащането не е основание за спиране изпълнението на дейностите 
по договора.

Гаранция за авансово предоставени средства
(5) При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в 
размер на [274 470,00лв. с ДДС (двеста седемдесет и четири хиляди четиристотин и 
седемдесет лева и ООст.)]] лева, както е предвидено в Чл.[3, ал.2, т.1] от Договора.

(6) Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, посочени в ЗОП, при съответно спазване на 
следните изисквания:

1. Когато като гаранция за аванс се представя банкова гаранция, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 
изисквания:

2. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, 
предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да съдържа задължение на банката - 
гарант да извърши плащане в срок от 3 (три) работни дни при първо писмено искане от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за аванс по този 
Договор;

3. да бъде със срок на валидност до връщането или усвояването на аванса , като 
при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се 
издава нова.

(7) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията във 
формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(8) В случай, че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане 
на отношенията на страните по този договор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я поднови до 
седем дни преди изтичането й, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска изплащането й 
от банката-гарант, и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, 
като задържи депозита до окончателното уреждане на своите претенции.
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(9) Когато като Гаранция за аванс се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, 
издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като 
трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните 
изисквания:

1. да обезпечава представените авансови средства по този Договор чрез 
покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде със срок на валидност до връщането или усвояването на аванса.
(10) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 

валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание 
за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подновява застраховката без прекъсване, и 
да я поддържа валидна в изискуемия размер за срок до връщане или усвояване на 
авансово представените средства.

(12) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства 
за наличието и валидността на застрахователен договор (копия от застрахователни 
полици и платежни документи за платени застрахователни премии). Тези документи се 
представят в 7-дневен срок от писменото им поискване.

(13) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението 
за сключване и поддържане на застраховка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той може да 
спре/задържи/ плащания, които му дължи, в размер на целия размер на гаранцията за 
аванс. В този случай гаранцията се приема, че се трансформира в парична форма и 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ я задържа за срок, съгласно договорените условия, докато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я представи в друга форма.

(14) Когато като Гаранция се представя парична сума, сумата се внася по 
банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Документацията за обществената 
поръчка.

(15) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него 
гаранция за изпълнение, съгласно разрешените форми в ЗОП.

(16) Гаранцията за авансово предоставени средства се освобождава до 3 (три) дни 
след връщане или усвояване на аванса

Чл.4. Възложителят е длъжен:
1. да укаже мястото на обекта;
2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
3. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на 
поръчката;
4. чрез свой представител да участва в приемането на извършените дейности и 
подписване на приемно-предавателните протоколи;
5. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена. 
Чл.5(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска в определен от него срок 
отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да следи за 
спазването на нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл.6(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да проверява извършването на 
работата.
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(2) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение на 
възложеното с този Договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било 
друго неизпълнение на задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
изисква съставянето на констативен протокол, подписан от представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно 
доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.
(3) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или на негов служител за подписване на 
констативен протокол за неизпълнение, същият се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
негов служител и двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да 
прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.
(4) При констатиране с протокола на недостатъци на свършената работа или друго 
неизпълнение, в същият се отбелязва естеството на недостатъците/неизпълнението и 
степента, в която те засягат работата на изпълнителя, като се посочва стойността на 
дължимото възнаграждение след приспадане на неизпълнението и/или обременената с 
недостатъци работа. При забава или друго неизпълнение, се посочва периода на 
просрочването и/или естеството на неизпълнението.
(5) При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при 
условие на констатирането му по реда по-горе.
(6) При подписване на договор да представи информация за лицето което ще изпълнява 
контрол по договора, като представи необходимата информация за имена, телефон и 
електронна поща.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.7(1) Изпълнителят се задължава да достави стоките, предмет на настоящия Договор, 
отговарящ на техническите параметри, представени в Техническото предложение на 
Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя, окомплектовани 
съгласно изискванията на настоящия Договор и придружени със съответните 
документи, както и да прехвърли собствеността на Възложителя.
Чл.8 Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява 
всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.
Чл.9 Изпълнителят се задължава да предаде доставките на Възложителя, като в периода 
от подписване на приемо-предавателния протокол по . алинея, се задължава да полага 
грижата на добър търговец.
Чл.10 Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените 
срокове всички Несъответствия на стоките, проявени и/или открити в рамките на 
гаранционния срок, констатирани и предявени по реда на настоящия Договор и 
съгласно гаранционните условия. Изпълнителят се задължава при отстраняване на 
Несъответствия, както и да извършва гаранционно обслужване само оригинални 
резервни части, материали и консумативи.
Чл.11 При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, 
Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на 
плащане.
Чл.12 Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители. В срок до 3 дни от сключването на договор 
за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата
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подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното 
споразумение на възложителя заедно е доказателства, че са изпълнени условията по чл. 
66, ал. 2 и 11 ЗОП.
Чл.13 Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за 
осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната 
информация и документи за изпълнение на Договора.
Чл.14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява на трети лица: факти, 
данни, обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и станали му известни по време и във връзка е изпълнението на 
настоящия договор.
Чл.15 Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго 

необходимо за извършване на работите е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.16 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на използваните от него 
материали. Когато използваните за изпълнение на обществената поръчка материали са 
некачествени или неподходящи за качествено изпълнение на работите, в този случай 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подмени материалите с качествени. Ако 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни това задължение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
прекрати или развали договора.
(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни частта от предмета на обособената позиция 
относно софтуерните продукти включени в предмета на доставка при спазване на 
Закона за електронно управление(ЗЕУ) и в съответствие с чл.58а от ЗЕУ.

Чл.17(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на своите 
работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, включително 
и когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, причинени на трети лица по 
време и по повод изпълнението на възложената работа.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложеното е необходимата грижа, 
ефективност и добросъвестност в съответствие с най-добрите практики за дейността, 
като за целта мобилизира необходимите за това финансови, човешки и материални 
ресурси.
Чл.18(1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако 
извършени работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска:
Е поправяне на изработеното и/или доставеното без заплащане в даден от него 

подходящ срок;
2. заплащане на разходите, необходими за поправката;
3. съответно намаление на възнаграждението.
(2) Ако отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна 
за уговореното или подразбиращото се предназначение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 
развали договора.
(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение и 
на заплащане на цената на осигурените от него материали и дължи връщане на 
авансово получените суми. Отделно от това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има всички права, 
съгласно договора и приложимото законодателство като изправна страна срещу 
неизправна страна.
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Чл.19 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор и преди срока за завършване на 
СМР, с последиците на чл. 20 и чл.21 ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
• при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в 
този договор;
• извършва възложените работи е много ниско качество;
• влага некачествени или неподходящи материали;
• ще забави извършването на строителството.
Чл.20 При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи 
неустойка в размер на 2% от стойността на възложеното за всеки просрочен ден но не 
повече от 40% от общата стойност по договора.
Чл.21 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният 
удържа от цената, в размер на 10% от стойността на поръчката и в следните случаи:
1. при мълчалив или изричен отказ да изпълни изискванията и/или указания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице, за времето до окончателното им 
изпълнение;
2. при неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, водещи до 
некачествено извършени работи - до качественото изпълнение на същите.
3.Възложителят има право да се удовлетвори от внесената гаранция за изпълнение на 
договора или от бъдещи дължими плащания към Изпълнителя, по отношение на 
вземанията, възникнали на основание на настоящия договор.
4. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси 
реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

Чл.22(1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му. Срокът на 
настоящия Договор изтича след изтичането на гаранционния срок на доставената 
техника, предмет на Договора и удовлетворяването на всички претенции на 
Възложителя, свързани с гаранционната отговорност на Изпълнителя.
(2) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 

писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез имейл. В срок до 1 (един) работен ден след 
уведомяването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне работата за отстраняване на 
дефектите в минималния технологично необходим срок. Срокът за реакция от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е 8 /осем/ часа , считано от датата на уведомяване от страна на 
Възложителя по електронна поща.
(4) Задълженията по предходната алинея запазват действието си при промяна на 
собствеността на обекта.
(5) При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването 
им, както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване.
(6) Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и 
пропуски, некачествено изпълнение и доставка, неизпълнение на норми, са за сметка на

Чл.23 Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното в резултат на 
работите по изпълнението на поръчката, преди приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се 
носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи тяхното заплащане.
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Чл.24 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приети 
резултати по работите, ако погиването или повреждането не е по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или в резултат на недостатъци.
Чл.25 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите 
недостатъци и появилите се в последствие дефекти в минималния технологично 
необходим срок.

Чл.26(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
негов представител за всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да 
забавят изпълнението на дейностите. Неблагоприятни атмосферни условия се доказват 
със справка от метеорологичен институт.
(2) При спиране на работата по каквато и да било причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ взема 
необходимите мерки за запазване качеството на вече извършени работ'и, обезопасяване 
на обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да положи усилия да сведе до минимум 
периода, в който изпълнението е спряло и да поднови изпълнението веднага щом 
обстоятелствата позволяват това след предварително писмено одобрение на 
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) При подновяване на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, уведомява представител на 
Възложителя. При необходимост, действително отработеното време по изпълнение на 
договора ще се установява с двустранно подписан протокол.
(4) Срокът на изпълнение на дейностите се удължава със срок, равен на 
продължителността на спирането.

IX. СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОПРР

Чл. 27. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от 
него срок, отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да 
следи за спазването на изисквания на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014- 
2020 от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на 
препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други 
компетентни органи във връзка с проекта, предмет на Административен договор за 
БФП по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, сключен с У О на ОПРР 
2014-2020 от дата 19.07.2019г. с № от ИСУН В01611ГОР001-1.009-0005-С01.
Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изисквания, произтичащи от Оперативна 
програма „Региони в растеж” 2014-2020 или от кореспонденция с У О са задължителни

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема всички необходими мерки ако разходите за 
изпълнение на възложеното не бъдат възстановени или за възстановяването им се 
налага повторно извършване на действия, мерки или оформяне на документи, съгласно 
дадени от компетентен орган указания или се налага извършване на действия, които не 
са били извършени.

Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на Оперативна 
програма „Региони в растеж” 2014-2020, в това число и:

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 8
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ
Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М

1. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност 
по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, в това число да спазва 
насоките за информация и публичност, посочени в Единен наръчник на бенефициента 
за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 и неговите 
актуализации.

2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или представители на УО на ОПРР, 
Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция 
„Защита на финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/, 
Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна 
палата и външни одитори достъп да местата, където се осъществява дейността, в това 
число и достъп до информационни системи, както и до всички документи и бази данни, 
свързани с финансово- техническото управление на дейността, както и да направи 
всичко необходимо, за да улесни работата им. Документите трябва да се съхраняват на 
достъпно място и да са архивирани по начин, който улеснява проверката, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да уведоми за точното им местонахождение.

3. при проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, 
Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, 
Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/ и 
други национални одитни и контролни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да 
осигури присъствието на свой представител, както и да осигури достъп до помещения, 
преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на
представената безвъзмездна финансова помощ, както и всяка друга информация, 
свързана с изпълнението на проекта и задълженията му по договора.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките,
съдържащи се в докладите от проверки на място.

5. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира за всички предполагаеми и/или 
действителни случаи на измама и/или нередности, открити във връзка с изпълнението 
на дейностите. „Нередност" е всяко действие или бездействие, на стопански субект, 
което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет по 
проекта, като бъде отчетен неоправдан /недопустим/ разход.

6. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на 
проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

7. Да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от УО на ОПРР, 
Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметка палата, органи на 
Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския 
съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи всички 
документи от изпълнението по договора, за период до 10 години, считано от 31 
декември след предаване към Европейската комисия на окончателните документи по 
приключването на ОПРР 2014-2020г. Този срок се прекъсва в случай на съдебни 
процедури или по надлежно обосновано искане от страна на Европейската комисия.

8. да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, 
предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в своите 
доклади, в други документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички 
контакти с медиите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да помества логото на ЕС и логото на 
Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. навсякъде, където е уместно. 
Всяка публикация в каквато и да било форма и в каквото и да е средство за масова 
информация в това число и в интернет, трябва да съдържа следното заявление: „Този 
документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град

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. С траница  9



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Велико Търново“ 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 [наименование ] 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.”.

9. да предприеме всички необходими мерки за популяризиране на факта, че 
проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за 
тази цел мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране, 
комуникация и реклама предвидени в чл.115 §4 от Регламент 1303/2013 г. и чл.З, чл.4 и 
чл.5 от Приложение II от Регламент за изпълнение (ЕС) №821/2014 г. на Комисията.

Чл.29. (1). При подписване на договора Изпълнителя представя гаранция за 
изпълнение на задълженията си по него, включително и за гарантиране на технически 
параметри и качество на извършените дейности, предмет на договора, в размер на 5% 
от стойността на договора по чл.З, ал.1, без ДДС, равняваща се на 32 675,00 (тридесет 
и две хиляди шестстотин седемдесет и пет лева и ООст.) лв.

(2). Гаранцията за изпълнение може да бъде представена по избор на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от трите форми -  паричен депозит, банкова гаранция или 
застраховка.

(3). Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на етапи 
и при условия, както следва:

(4) частично освобождаване в размер на 40% (четиридесет процента) от 
стойността на Договора в размер на 13 070,00 (тринадесет хиляди и седемдесет лева и 
ООст.) лева, след приемане на доставката и подписване на Приемо-предавателния 
протокол по алинея без забележки, при условие че сумите по гаранцията не са 
задържани, или не са настъпили условия за задържането им;

(5) окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията се извършва, 
след изтичане на гаранционния срок по съответната обособена позиция , посочен в 
чл.2, ал.2 от настоящия Договор, при условие, че Изпълнителят е изпълнил всички свои 
задължения по Договора и сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили 
условия за задържането им.
(6) Ако Изпълнителят е представил банкова гаранция или застраховка за изпълнение на 
Договора, преди частичното освобождаване следва да представи гаранция за 
изпълнение в остатъчния изискуем по Договора размер на гаранцията след приспадане 
на сумата по чл.29, ал.4
(7) Ако Изпълнителят е внесъл гаранцията за изпълнение на Договора по банков път, 
Възложителят освобождава съответната част от нея в срока и при условията на чл.29, 
ал.4
(8) Възложителят не дължи лихви, такси, комисионни или каквито и да било други 
плащания върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата, под която 
са предоставени.
(9) Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на 
Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на 
Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в 
полза на Възложителя той може да пристъпи към задържане на гаранциите.
(10) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за 
изпълнение, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия

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 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

X . ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.
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Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия 
Договор по вина на Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право да задържи 
от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за 
неизпълнението.
(11) Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми 
равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, 
поради непълно или частично изпълнение на задълженията на Изпълнителя.
(12) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е 
длъжен в срок до 10 (десет) дни да допълни съответната гаранция до размера, уговорен 
чл.29, ал. 1, като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или 
учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да застрахова 
отговорността си до размера в чл.29,ал. 1

Чл.30(1) Настоящият договор се прекратява в следните случаи:
1. по взаимно съгласие на страните;
2. с изтичане срока на договора, изпълнение на възложените работи и приемане на 

същите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие като 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването качествено 
извършени и доставени работи и приети по надлежния ред;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено 
предизвестие в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по този 
договор. Неизпълнението се установява с констативен протокол от лицето 
осъществяващо инвеститорски контрол на обекта, в който се отчита и действително 
извършеното. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на авансови неусвоени 
суми, при получени такива, в писмено определеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ срок. При 
забава на дължимата сума ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ законна 
лихва.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно, договора и да иска 
връщане на неусвоените авансови средства, при получени такива, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него 
е открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които 
обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящият договор. Същите права 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ престане да отговаря на изискванията 
на ЗОП.
(4) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси неустойка в размер на 15% от 
стойността на договора.
(5) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
може да търси неустойка в размер на 15% от стойността на възложените доставки с 
договора.
Чл.31 (1) Всички неуредени въпроси по повод изпълнението на настоящият договор се 
решават от страните по споразумение, както и по правилата на договора за изработка -  
чл. 258-269 от ЗЗД и разпоредбите на българското гражданско и търговско право.
Чл.32 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или 
във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно 
действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му,

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „ 
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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 
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неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като 
страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При не постигане на съгласие 
спорът се отнася за решаване пред компетентния съд в град Велико Търново.
Чл.ЗЗ Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително 
уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Този договор се състави и подписа в два еднообразни в съдържанието им 
оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.

Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните 
приложения:

Приложение № 1 -  Техническа спецификация;
Приложение № 2 -  Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 -  Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № ж -  Гаранция за изпълнение;
Приложение -  Гаранция за авансово представени средства (когато е 

приложимо);

шВЪЗЛОЖИТЕ*! 
ИНЖ. ДАНИЙ
Кмет на Обииана \лико Търново " к о н с у л т А Н т е ! ^  а г е н ц и я

ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" ЕООД

Даниела Данчева
Главен счетоводител Община Велико Търново

к
Съгласували:
Надя Петрова 
Директор Дирекция ОП

Явор Иванов
Старши юрисконсулт в Дирекция ОП

г \ \
Мариела Цонева 
Директор Дирекция ПП

Е 1 \
Инж.Динко Кечев 
Директор Дирекция СУТЛз.
Ръководител проект

Изготвил;- 
Александър Колев 
Главен експерт в ДирекщцрОЦЩ 
Експерт тръжни.

\

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 12
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европейски съюз
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА г .:^ ' У  РЕГИОНИ В РАСТЕЖ
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

I f  р

А .

Приложение № 3.2
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение 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 №2: Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) 
за изграждане на „Паркинг система и информационни табла за паркиране“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознах(ме) с изискванията в документацията и условията за участие в избора на 

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 №2: Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) 
за изграждане на „Паркинг система и информационни табла за паркиране“, заявявам/е, че:

1. Желая(ем) да участвам(е) в обществената поръчка.
2. При подготовката на настоящото предложение съм/сме спазил(и) всички изисквания на’ 

Възложителя за нейното изготвяне. 
3 Срок за изпълнение на дейностите предмет на настоящата обособена позиция е 390 

(триста и деветдесет) календарни дни.
Позиция в екипа Име на 

експерта
Образование Професионална

квалификация
Специфичен опит Възложител 

и 
И

зпълнител,
вклю

чително 
данни 

за 
контакт(Трите имена 

по лична карта)
(степен, 
специалност, 
година на 
дипломира,е № на 
диплома, учебно 
заведение)

(наименование, 
направление, година 
на придобиване, № 
на издадения 
документ, издател)

(месторабота, 
период,длъжност,осн 
овни функции, 
посочване на 
конкретно изпълнен 
обект)

Брой завършени 
обекти

Е1
РЪКОВОДИТЕЛ 
НА ПРОЕКТ

Венцислав

Христов

Магистър, 
специалност 
„Индустриално 
инженерство“, 
Диплома Серия 
ТУ-СФ-2002 № 
002527 от 
19.11.2002 г., 
Технически 
университет -  
София

Специализирано 
обучение и успешно 
преминат 
сертификационен 
изпит: PRINCE2 
Foundation -  
Регистрационен 
номер P2R/112355, 
22.06.2005 г., 
издаден от АРМ 
GROUP

Брой представени 
завършени 
обекти/проекти: 4

1. „Арбикс“ ООД; 
Ръководител на 
проект; организира, 
контролира и 
управлява
дейностите по 
изпълнение на 
проекта; 01Л1.2017 
г. -  25.11.2018 г.,

Възложит
ел:
„Център
за градска
мобилнос
т“ ЕООД,
Контакти
о лице:
Веселин
Тодоров,
Ръководи
тел
сектор

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“ 2014-2^20, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж” 2014-2020 г„ съфинансирана от Европейски*съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търтово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управлявайшядщган на ОПРР 2014-2020 г.
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h

Договор № ДУ- „Хардуер,
129/01.11.2017 г.; софтуер и
доставка, информац
инсталиране, ионна
изпитване, въвеждане сигурност
в експлоатация и email:
поддръжка на v.todorov
интелигентна @sofiatraf
транспортна система, fic.bg,
представляваща тел.: 0877
софтуерна платформа 725 035;
за визуализация на Изпълнит
данни за времето на ел:
пристигане на „Арбикс“
превозните средства ООД,
на избрана по Контакти
критерии на крайни о лице:
потребители спирка Венцисла
от мрежата на в
обществения Христов,
транспорт Управите
(Референция с изх. № л, email:
883/27.03.2020 г.); office@ar

2. „Арбикс“ ООД; bix.eu,

Ръководител на
^ 4 3 9 0 5 1проект; организи^£1

контролира т
управлява
дейностите по
изпълнение на
проекта; 26.11.2018
г. -  26.11.2019 г.,
Договор № ДУ-
201/26.11.2018 г.;
доставка,
инсталиране,
изпитване, въвеждане •
в експлоатация и
поддръжка на
интелигентна
транспортна система,
представляваща
софтуерна платформа
за визуализация на
данни за времето на
пристигане на
превозните средства
на избрана по
критерии на крайни
потребители спирка
от мрежата на
обществения
транспорт
(Референция с изх. №
883/27.03.2020 г.);

.)

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 подирела на Оперативна програма 
„Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионалнофозвитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може даК^счита, че този документ отразява 
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X РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

3. „Арбикс“ ООД; 
Ръководител на 
проект; организира, 
контролира и 
управлява
дейностите по
изпълнение на
проекта; 19.12.2017 
г. -  15.10.2018 г., 
Договор № ДУ- 
158/19.12.2017 г.;
анализ, проектиране, 
изпълнение, 
включително 
доставка, разработка 
и надграждане,
инсталиране, 
тестване, въвеждане в 
експлоатация и
гаранционна 
поддръжка на
цялостна софтуерца_ 
платформа "
(интелигентна 
транспортна система) 
за предоставяне и 
управление на
информационни 
услуги в сферата на 
обществения градски 
транспорт
(Референция с изх. № 
882/27.03.2020 г.);

4. „Арбикс“ ООД; 
Ръководител на 
проект; организира, 
контролира и 
управлява
дейностите по
изпълнение на
проекта; 25.04.2018 
г. -  13.08.2018 г., 
Договор ДЗОП- 
19/25.04.2018 г. с 
предмет „Разработка, 
актуализация, 
адаптация и
изграждане на
публични електронни 
услуги към уеб 
портала -
sofiatraffic.bg 
(портала) на
Възложителя“ за 
бизнес_______ анализ,

— — — _ _ _ _ —— _ | тшя&шяшшшт— - — — — — -
Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт щ ^р ад  Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2 0 1 4 - ''" “ ” 'хтвява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020 г„ съфинансирана от Европейския кия фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търно! гоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия сщ 20 г.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

л

/
•

доставка на система 
за управление на 
съдържание, 
разработка и 
надграждане на 
съществуващи услуги 
и функционалности 
на публичния портал 
на „Център за градска 
мобилност“ ЕАД, 
инсталиране, 
тестване, въвеждане в 
експлоатация на 
софтуерни решения и 
системи (софтуерна 
платформа) и 
поддръжка на 
доставените, 
разработените и 
адаптираните 
компоненти 
(Референция с изх. № 
881/27.03.2020 г.).

— ч

Е2 - КЛЮЧОВ 
ЕКСПЕРТ 
„БИЗНЕС 
АНАЛИЗАТОР“

Десислава

Петрова

Магистър, 
специалност 
„Информатика“, 
Диплома Серия А- 
2015, № М226039 
от 05.01.2015 г., 
Софийски 
Университет „Св. 
Климент 
Охридски“

Г

Специализирано 
обучение и успешно 
преминат 
сертификационен 
изпит: „Промените 
в Наредба № Н-18 
за регистриране и 
отчитане чрез 
фискални
устройства на 
продажбите в 
търговските обекти“ 
-  Сертификат от 
34.10.2019 г„ 
издаден от EXPERT 
EVENTS

Брой представени 
завършени 
обекти/проекти: 4

1. „Тикси“ АД; 
Бизнес анализатор; 
проучва и 
анализира бизнес 
процесите, 
функционалните и 
техническите 
изисквания;
19.12.2017 г.
14.02.2018 г., ДУ- 
159/19.12.2017 г.; 
доставка, адаптиране, 
конфигуриране, 
внедряване 
(включително 
тестване, инсталиране 
и обучение на 
служители) и 
поддръжка на 
интелигентна 
транспортна система 
(Референция с изх. № 
8 8 6 /2 7 .0 3 .2 0 2 0  г.);

2. „Тикси“ АД; 
Бизнес анализатор; 
проучва и 
анализира бизнес 
процесите,

Възложит
ел:
„Център
за градска
мобипнос
т“ ЕООД,
Контакти
о лице:
Веселин
Тодоров,
Ръководи
тел
сектор
„Хардуер,
софтуер и
информац
ионна
сигурност
“, email:
v.todorov
@sofmtraf
fic.bg,
тел.: 0877
725 035;
Изпълнит
ел:
„Тикси“
АД,
Контакти 
о лице: 
Николай 
Недялков,

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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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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Л

I

/

л

функционалните и Изпълнит 
техническите елен
изисквания; директор,
21.12.2018 г. -  email:
28.01.2019 г., ДЦ- office@tix 
16/21.12.2018 г.; i.bg, тел.:
доставка, адаптиране, +359 882 
конфигуриране, 66 10 88
внедряване и
поддръжка на
интелигентна 
транспортна система, 
която обезпечава 
възможността за 
търсене и
визуализиране данни 
чрез интерактивна 
карта (Референция c j_  
изх. № 884/27.ОЗ-Звот^С
г ■);
3. „Тикси“ АД;
Бизнес анализатор; 
проучва и
анализира бизнес 
процесите, 
функционалните и 
техническите 
изисквания;
19.12.2017 г.
11.01.2019 г., ДУ- 
160/19.12.2017; 
доставка, адаптиране, 
конфигуриране, 
внедряване и
поддръжка на
интелигентна 
транспортна система 
за генериране и 
управление на QR 
кодове (Референция с 
изх. № 923/06.04.2020 
г-);
4. „Тикси“ АД;
Бизнес анализатор; 
проучва и
анализира бизнес 
процесите, 
функционалните и 
техническите 
изисквания;
22.01.2019 г.
28.01.2020 г., ДД- 
1/22.01.2019; 
доставка, адаптиране, 
конфигуриране,______

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.
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л

/

внедряване и 
поддръжка на 
интелигентна 
транспортна система 
за генериране и 
управление на ОЯ 
кодове (Референция с 
изх. № 923/06.04.^0^3 
г.). ^

1

ЕЗ - КЛЮЧОВ
ЕКСПЕРТ
„СОФТУЕР”

Светла

Бъчварова

Магистър, 
специалност 
„Математика и 
информатика“ , 
Диплома Серия А- 
2007 № М 183444 
от 19Л2.2007 г., 
Софийски 
Университет „Св. 
Климент 
Охридски“

/!

— ------------------

•

Брой представени 
завършени 
обекти/проекти: 4

1. „Тикси“ АД; 
Софтуерен 
разработчик; 
проектира, адаптира 
разработва, 
инсталира и 
конфигурира 
софтуерни системи;
19.12.2017 г.
14.02.2018 г., ДУ- 
159/19.12.2017 г.; 
доставка, адаптиране, 
конфигуриране, 
внедряване 
(включително 
тестване, инсталиране 
и обучение на 
служители) и 
поддръжка на 
интелигентна 
транспортна система 
(Референция с изх. № 
886/27.03.2020 г.);

2. „Тикси“ АД; 
Софтуерен 
разработчик; 
проектира, адаптира 
разработва, 
инсталира и 
конфигурира 
софтуерни системи;
21.12.2018 г.
28.01.2019 г., ДД- 
16/21.12.2018 г.; 
доставка, адаптиране, 
конфигуриране, 
внедряване и 
поддръжка на 
интелигентна 
транспортна система, 
която обезпечава 
възможността за

Възложит
ел:
„Център
за градска
мобилнос
т“ ЕООД,
Контакти
о лице:
Веселин
Тодоров,
Ръководи
тел
сектор
„Хардуер,
софтуер и
информац
ионна
сигурност
“, email:
v.todorov
@sofiatraf
fic.bg,
тел.: 0877
725 035;
Изпълнит
ел:
„Тикси“
АД,
Контакти
о лице:
Николай
Недялков,
Изпълнит
елен
директор, 
email: 
office@tix 
i.bg, тел.: 
+359 882 
66 10 88

    ,  Г /■
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.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ XРЕГИОНИ В РАСТЕЖ
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У

търсене и 
визуализиране данни 
чрез интерактивна 
карта (Референция с 
изх. № 884/27.03.2020
г.);
3. „Тикси“ АД; 
Софтуерен 
разработчик; 
проектира, адаптира
разработва, ____
инсталира 
конфигурира 
софтуерни системи; 
19.12.2017 г.
11.01.2019 г., ДУ- 
160/19.12.2017; 
доставка, адаптиране, 
конфигуриране, 
внедряване и 
поддръжка на 
интелигентна 
транспортна система 
за генериране и 
управление на 
кодове (Референция с 
изх. № 923/06.04.2020 
г.);
4. „Тикси“ АД; 
Софтуерен 
разработчик; 
проектира, адаптира 
разработва, 
инсталира и 
конфигурира 
софтуерни системи;
22.01.2019 г.
28.01.2020 г., ДД- 
1/22.01.2019; 
доставка, адаптиране, 
конфигуриране, 
внедряване и 
поддръжка на 
интелигентна 
транспортна система 
за генериране и 
управление на (}Я 
кодове (Референция с 
изх. № 923/06.04.2020 
г.).

Е4 - КЛЮЧОВ
ЕКСПЕРТ
„ХАРДУЕР”

Г еорги 
Денчев

Магистър, 
специалност 
„Информатика“, 
Диплома Серия А-

-------------т4/ -------------

Брой представени 
завършени 
обекти/проекти: 4

1. „Арбикс“ ООД;

Възложит
ел:
„Център 
за градска

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транстрчлшУ^ад Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020,койТо/!е осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейскиярйбз чр&з Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търнбво 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.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 'X РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

/.1 2009, № М200142 Системен инженер и мобилнос// от 24.05.2009 г., системен т“ ЕООД,
Софийски администратор; Контакти
Университет „Св. организира о лице:
Климент доставката, Веселин
Охридски“ инсталира и Тодоров,

/ настройва Ръководи
/ оборудване и тел

хардуерни сектор
компоненти; „Хардуер,
01.11.2017 г. софтуер и
25.11.2018 г., информац
Договор № ДУ- ионна

' 129/01.11.2017 г.; сигурност
N доставка, “, email:

инсталиране, v.todorov
изпитване, въвеждане @sofiatraf
в експлоатация и fic.bg,
поддръжка на тел.: 0877
интелигентна 725 035;
транспортна система, Изпълнит
представляваща ел:

, софтуерна платформа „Арбикс“
за визуализация на ООД,
данни за времето на Контакти
пристигане на о лице:
превозните средства Венцисла
на избрана по в
критерии на крайни Христов,
потребители спирка Управите

• от мрежата на л, email:
обществения office@ar
транспорт bix.eu,
(Референция с изх. № тел.:
883/27.03.2020 г.); 02/439051

2. „Арбикс“ ООД; 7 1
Системен инженер
системен
администратор;
организира
доставката,

' инсталира и
настройва
оборудване и
хардуерни
компоненти;
26.11.2018 г.
26.11.2019 г.,
Договор № ДУ-
201/26.11.2018 г.;

У доставка,
инсталиране,
изпитване, въвеждане

------------------------ А
в експлоатация и
поддръжка на

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрирзнчражки транспорт на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж1 2 0 ^ 2 0 2 0 , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европевекия 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.
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интелигентна 
транспортна система, 
представляваща 
софтуерна платформа 
за визуализация на 
данни за времето на 
пристигане на
превозните средства 
на избрана по 
критерии на крайни 
потребители спирка 
от мрежата на 
обществения 
транспорт
(Референция с изх. № 
883/27.03.2020 г.);

3. „Арбикс“ ООД; 
Системен архитект 
и системен
администратор;«^^ 
организира 
доставката, 
инсталира и
настройва
оборудване и
хардуерни
компоненти;
19.12.2017 г.
15.10.2018 г.,
Договор № ДУ- 
158/19.12.2017 г.;
анализ, проектиране, 
изпълнение, 
включително 
доставка, разработка 
и надграждане,
инсталиране, 
тестване, въвеждане в 
експлоатация и
гаранционна 
поддръжка на
цялостна софтуерна 
платформа 
(интелигентна 
транспортна система) 
за предоставяне и 
управление на
информационни 
услуги в сферата на 
обществения градски 
транспорт
(Референция с изх. № 
882/27.03.2020 г.);

4. „Арбикс“ ООД; 
Системен и мрежови

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрййн градски транспорт на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в рЯсъ^иГ 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.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Щ УЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ \rn ji XРЕГИОНИ В РАСТЕЖ

администратор; 
организира 
доставката, 
инсталира и
настройва
оборудване и
хардуерни
компоненти;
25.04.2018 г.
13.08.2018 г.,
Договор ДЗОП- 
19/25.04.2018 г. с 
предмет „Разработка, 
актуализация, 
адаптация и
изграждане на
публични електронни 
услуги към 
портала -
sofiatraffic.bg 
(портала) на
Възложителя“ за 
бизнес анализ,
доставка на система 
за управление на 
съдържание, 
разработка и
надграждане на 
съществуващи услуги 
и функционалности 
на публичния портал 
на „Център за градска 
мобилност“ ЕАД, 
инсталиране, 
тестване, въвеждане в 
експлоатация на 
софтуерни решения и 
системи (софтуерна 
платформа) и
поддръжка на
доставените, 
разработените и 
адаптираните 
компоненти 
(Референция с изх. № 
881/27.03.2020 г.).

3.1 Предлагаме гаранционен срок на доставената от нас техника в размер на 36 (тридесет 
и шест) месеца считано от датата на доставка. Срокът за реакция при възникнал дефект е 8 
(осем) часа от получаване на уведомление по имейл.

4. Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост 
коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническата спецификация и 
настоящата оферта.

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град В е^ж о Търново“ по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, който с «совата подкрепа на Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Е егионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при ника юже да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР!
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А .

п

5. В случай, че бъдем определени за изпълнител ще представим всички документи, 
неЬбходими за подписването му, съгласно документацията за участие.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, ще представим 
документите, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в 
посочения от Възложителя срок при съобразяване с установените от компетентните органи 
срокове за издаване на документи, които следва да бъдат представени от наша страна.

С подписването на настоящото предложение декларирам/е, че: ^

6. Срокът на валидност на нашата оферта е съгласно определения в обявлението.

С участието в обществената поръчка, участниците дават съгласието си за съхранение и 
обработка на личните им данни, които предоставят във връзка с избора на представлявания 
от тях участник за изпълнител на обществена поръчка, при спазване на разпоредбите на 
Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС)

Приложения:
1. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд
2. Референции, удостоверяващи опита на експертите, в това число:

• Референция, издадена от „Център за градска мобилност“ ЕАД с изх. № 881/27.03.2020 г.
• Референция, издадена от „Център за градска мобилност“ ЕАД с изх. № 882/27.03.2020 г.
• Референция, издадена от „Център за градска мобилност“ ЕАД с изх. № 883/27.03.2020 г.
• Референция, издадена от „Център за градска мобилност“ ЕАД с изх. № 884/27.03.2020 г.
• Референция, издадена от „Център за градска мобилност“ ЕАД с изх. № 886/27.03.2020 г.
• Референция, издадена от „Център за градска мобилност“ ЕАД с изх. № 923/06.04.2020 г.

3. Идеен проект, с приложения:
• Декларации за експлоатационни показатели
• План-график за изпълнението на поръчката

ПОДПИС и ПЕЧАТ 

Дата I ̂
Име и фамилия Николай Недялков 

Длъжност Управител 

Наименование на участника „Консултантска агенция по информационни

технологии“ ЕООД

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по Приорга^тшгос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрщ£г-$а 1Оперативна програма 
„Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионалноратеитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не можс^«г£есчита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. /

kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679



*■*

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Приложение № 5.2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение 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 №2: Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) 
за изграждане на „Паркинг система и информационни табла за паркиране“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
1. Желая(ем) да участвам(е)в обществена поръчка е 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 №2: Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) 
за изграждане на „Паркинг система и информационни табла за паркиране“ , като за 
изпълнение на поръчката предлагаме:

ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на поръчката: 653 500.00 /цифром в лева без ДДС/ и 
шестстотин петдесет и три хиляди и петстотин, /словом в лева без ДДС/ или 784 200.00 
/цифром в лева с ДДС/ и седемстотин осемдесет и четири хиляди и двеста, /словом в лева с

Желаем аванс в размер на 35% (не-повече от 35% (тридесет и пет на сто) от общата стойност 
за изпълнение на предмета на договора.

Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на 
дейности в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са 
посочени в български лева.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 
документацията и техническата спецификация по процедурата.

Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с 
максималната стойност на определения от възложителя бюджет.

Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата 
спецификация. При установяване на оферта, надхвърляща обявената прогнозна стойност, 
офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата. При установяване на
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аритметични грешки в ценовото предложение на участника, офертата на участника ще бъде 
отстранена от участие в процедурата.

Запознати сме, че ако участник включи елементи от ценовото си предложение извън 
съответния плик, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
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Наименование на участника „Консултантска агенция по информационни
технологии“ ЕООД
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