
ПРОТОКОЛ №2

Днес, 14.04.2020 г. в 09:15 ч. в сградата на Община Велико Търново стая 215, 
комисията от длъжностни лица по чл. 97, ал. 1 от ППЗОП, назначена със Заповед № РД 22- 
518/31.03.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на 
получените оферти, изготвени в отговор на обява № ОБ-3 от 13.03.2020 г. за обществена 
поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Изграждане на нови, модернизация 
и абонаментна поддръжка на съществуващи системи за видеонаблюдение на 
територията на Община Велико Търново“, с публикувана Информация за обява с изх. № 
12-161-6 от 13.03.2020 г., публикувана в Портала за обществени поръчки (ПОП) с ID 9097166, 
с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko- 
tamo vo ,b g/b g/profil-na-kupuvacha/780/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павел Христов - Началник на отдел „Информационно-техническо 
обслужване“ в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Веселин Станчев - Главен експерт в звено „Сигурност и отбранително- 

мобилизационна подготовка” в Община Велико Търново;
2. Даниела Дойнова - Главен експерт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община 

Велико Търново.

Констатации относно съответствието на участниците с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя:

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на представените от участниците 
документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя, и констатира следното:

1. Относно оферта с вх. № 53-1408-2 от 30.03.2020 г. от 11:09 часа на „ИСС ГРУП” 
ЕООД, ЕИК: 204200242, със седалище и адрес на управление/ за кореспонденция: гр. 
Велико Търново 5000, ул. „Никола Габровски“ № 67 Г, ет. 2, тел.: 0889 236 832, e-mail: 
office@issbul.com, лице за контакт: Павлина Захариева:

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, свързани 
с личното състояние и критериите за подбор, комисията констатира следните непълноти и 
несъответствия:

1.1. В Част I - „Декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за 
изпълнение на поръчката“ от Декларацията за съответствие с критериите за подбор по 
Образец № 12 участникът е декларирал, че разполага с един брой собствен лек автомобил 
Дачия Докер per. № ВТ 4409 КА.

Съгласно обявата за събиране на оферти и документацията за обществена поръчка 
участниците трябва да разполагат минимум със следното техническо оборудване, необходимо 
за изпълнение на поръчката: 2 (два) леки автомобила.

Във връзка с гореизложеното комисията единодушно прие, че за участника е налице 
несъответствие с поставения от Възложителя критерии за подбор.

1.2. В Част II - „Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете 
на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението“ от Декларацията за 
съответствие с критериите за подбор по Образец № 12 участникът е декларирал, че разполага 
със следния персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на 
поръчката:
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№
Служител/ 

експерт 
(трите имена)

Роля в 
изпълнението на 

поръчката

Образование 
(степен, 

специалност, 
учебно заведение)

Професионален опит 
в областта, съгласно 

изискването на 
Възложителя

(Данни за 
месторабота, период, 

длъжност, основни 
функции)

1. Димитър 
Димитров

Експерт ремонтни 
и инсталационни 
дейности

Средно специално 3 г.

2. Тамара Косева Координатор по 
изпълнението Средно 1 г.

3. Павлина
Захариева

Ръководител на 
състава Виеше 2 г.

Забележка: В декларацията по Образец № 12, във втората колона от таблицата по-горе, 
участникът е посочил и трите имена на ангажираните служители, но с цел защита на личните 
им данни същите няма да бъдат изписани от комисията.

Съгласно обявата за събиране на оферти и документацията за обществена поръчка 
участниците трябва да разполагат със следния персонал с определена професионална 
компетентност за изпълнението на поръчката:

Минимум 3 (трима) специалисти, както следва:
- Ръководител екип с 3 (три) години професионален опит в областта на управлението 

на дейности по изграждане и/или поддръжка на системи за видеонаблюдение и виеше 
образование в областта на „Природни науки, математика и информатика” или „Технически 
науки”, съгласно Класификатор на областите на виеше образование и професионалните 
направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г„ или еквивалентна образователна степен, 
придобита в чужбина, в еквивалентни на посочените области;

- Ключов експерт „Хардуер“ с 2 (две) години професионален опит в областта на 
проектиране и/или изграждане на инфраструктури и системи за видеонаблюдение и виеше 
образование в областта на „Природни науки, математика и информатика” или „Технически 
науки”, съгласно Класификатор на областите на виеше 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;

- Ключов експерт „Софтуер“ с 2 (две) години професионален опит в областта на 
проектиране и/или изграждане на системи за видеонаблюдение и виеше образование в 
областта на „Природни науки, математика и информатика” или „Технически науки”, съгласно 
Класификатор на областите на виеше 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.

Видно от изложеното до тук участникът не се е съобразил с указанията за попълване на 
Образец № 12 - Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за съответствие с критериите за подбор, и 
по-конкретно с указанията за попълване на Част II - „Списък на персонала, който ще 
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изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за 
изпълнението", а именно:

- Не е посочена ролята в изпълнението на поръчката на предложените специалисти в 
съответствие с изискването на Възложителя, според което участникът трябва да разполага с 
минимум трима специалисти: един „Ръководител екип“, един „Ключов експерт „Хардуер“ 
и един „Ключов експерт „Софтуер“. От така представената информация комисията не може 
да установи волята на участника, а именно кое от лицата коя от изисканите от Възложителя 
позиции заема. Може да се приеме единствено, че Павлина Захариева е определена от 
участника за „Ръководител екип“;

- По отношение на придобитото образование от предложените специалисти липсва 
информация за специалност и учебно заведение. Единственото, което може да се констатира 
на база представената информация е, че Димитър Димитров и Тамара Косева не отговарят на 
изискването да притежават виеше образование;

- По отношение на придобития професионален опит на предложените специалисти 
липсват данни за месторабота, период, длъжност и основни функции, поради което не 
може да се определи дали посоченият опит за всяко едно от лицата отговаря на изискването да 
е придобит в съответната за позицията област съгласно минималното изискване на 
Възложителя. Също така посоченият от участника професионален опит от 2 години за 
Павлина Захариева като „Ръководител екип“ е недостатъчен и недоказан, тъй като за 
позицията се изисква професионален опит от 3 години в областта на управлението на 
дейности по изграждане и/или поддръжка на системи за видеонаблюдение. Същото се отнася 
и за Тамара Косева, която не покрива изискването за професионален опит от 2 години нито за 
„Ключов експерт „Хардуер“, нито за „Ключов експерт „Софтуер“.

С така представената информация участникът не доказва съответствието си с 
поставения критерий за подбор.

Във връзка е констатираните от комисията непълноти и несъответствия вт. 1.1 и 
т. 1.2 по-горе участникът следва да представи отново декларацията по Образец № 12 като 
попълни необходимата информация в съответствие с изискването на Възложителя, така че от 
представената информация да може да се извърши проверка за съответствие с поставения 
критерий за подбор. Участникът следва да има предвид, че при необходимост трябва да може 
да удостовери със съответните документи посочената от него информация, касаеща опита и 
образованието на предложените специалисти.

2. Относно оферта с вх. № 53-60-1 от 30.03.2020 г. от 11:29 часа на „Сектрон” ООД, 
ЕИК: 831144177, със седалище и адрес на управление/ за кореспонденция: гр. София 
1125, район Изгрев, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52, офис сграда Сектрон/СОТ, тел.: 02/ 
91 982, факс: 02/ 8732 576, e-mail: info@sectron.com, лице за контакт: Георги Виденов:

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, 
комисията констатира следното:

Участникът е представил всички изискуеми документи и е налице съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 
Комисията единодушно реши да допусне участника до разглеждане на техническото му 
предложение при следните мотиви:

По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 

7 от ЗОП, липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП, липсата на 
обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, липсата на свързаност по смисъла 
на §1, т. 13 и 14 от Допълнителни разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни 
книжа (ЗППЦК) с друг участник в обществената поръчка и липсата на обстоятелствата по чл. 
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69 от ЗПКОНПИ, чрез представяне на декларации, съответно по Образци: № 5, № 6, № 9, № 
10 и № 11 от документацията за обществена поръчка, подписани от Павел Георгиев и Георги 
Виденов, в качеството им на управители съгласно данните от Търговския регистър.

Подизпълнители и трети лица:
В представянето си по Образец № 2 участникът е декларирал, че при изпълнение на 

поръчката няма да използва подизпълнители и капацитета на трети лица.
По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
1) Минимално изискване на Възложителя: Участниците трябва да разполагат 

минимум със следното техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката: 2 
(два) леки автомобила.

Декларирана информация, с която участникът покрива изискването:
Участникът е декларирал в Част II - „Декларация за техническото оборудване, което 

ще бъде използвано за изпълнение на поръчката“ от Декларацията за съответствие с 
критериите за подбор по Образец № 12, че разполага с три броя леки автомобили за 
изпълнение на поръчката. Посочени са марка, модел и регистрационен номер, както и че 
превозните средства са собствени.

2) Минимално изискване на Възложителя: Участниците трябва да разполагат със 
следния персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката:

Минимум 3 (трима) специалисти, както следва:
- Ръководител екип с 3 (три) години професионален опит в областта на управлението 

на дейности по изграждане и/или поддръжка на системи за видеонаблюдение и виеше 
образование в областта на „Природни науки, математика и информатика” или „Технически 
науки”, съгласно Класификатор на областите на виеше образование и професионалните 
направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г„ или еквивалентна образователна степен, 
придобита в чужбина, в еквивалентни на посочените области;

- Ключов експерт „Хардуер“ с 2 (две) години професионален опит в областта на 
проектиране и/или изграждане на инфраструктури и системи за видеонаблюдение и виеше 
образование в областта на „Природни науки, математика и информатика” или „Технически 
науки”, съгласно Класификатор на областите на виеше 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;

- Ключов експерт „Софтуер“ с 2 (две) години професионален опит в областта на 
проектиране и/или изграждане на системи за видеонаблюдение и виеше образование в 
областта на „Природни науки, математика и информатика” или „Технически науки”, съгласно 
Класификатор на областите на виеше 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.

Декларирана информация, с която участникът покрива изискването:
Участникът е декларирал в Част II - „Списък на персонала, който ще изпълнява 

поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението “ от 
Декларацията за съответствие с критериите за подбор по Образец № 12, информация в 
съответствие с изискването, а именно трима специалисти за изпълнение на поръчката, 
притежаващи необходимия професионален опит и образование, както следва:

- Йордан Минев - с роля в изпълнението на поръчката „Ръководител екип”, с виеше 
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образование специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане”, получено в ТУ - гр. 
София, с професионален опит от 11 години в ръководството на проекти за изграждане на 
системи за видеонаблюдение и системи за сигурност, също сертифициран за професионален 
ръководител на проекти Рппсе2, както и за работа с продукти на HIKVISION;

- Любомир Енев - с роля в изпълнението на поръчката „Ключов експерт „Хардуер“, с 
виеше образование специалност „Автоматика и системотехника”, получено в ТУ - гр. София, 
с професионален опит от поне 11 години като инженер хардуер и ръководител на проекти във 
връзка с изграждането на инфраструктури и системи за видеонаблюдение, също 
сертифициран специалист за работа със системи за видеонаблюдение;

- Бисер Галев - с роля в изпълнението на поръчката „Ключов експерт „Софтуер“, с 
виеше образование специалност „Автоматика и системотехника”, получено в ТУ - гр. София, 
с професионален опит от поне 11 години като ръководител проекти/ ръководител на 
технически екипи в реализирането на проекти (софтуер) за монтаж, настройка, поддръжка и 
инсталиране на системи за видеонаблюдение, системи за контрол на достъпа и системи за 
сигурност, също сертифициран специалист за работа със системи за сигурност, системи за 
контрол на достъпа, системи за видеонаблюдение.

За всеки един от предложените специалисти участникът е посочил трите имена, роля в 
изпълнението, образование и професионален опит в съотствие с указанията в Образец № 12. С 
така представената информация участникът удостоверява съответствие с поставените 
изисквания на Възложителя.

3, Относно оферта с вх. № 5300-18762-1 от 30.03.2020 г. от 12:10 часа на „АНДИ 
БГ“ ООД, ЕИК: 115820126, със седалище и адрес на управление/ за кореспонденция: 
област Пловдив, община Марица, с. Труд, 4199, ул. „Карловско шосе“ № 16 Б, комплекс 
„АНДИ“, тел.: 032/ 904 000, факс: 032/ 904 744, e-mail: office@andi-bg.com, лице за 
контакт: Николай Хасковлиев:

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, свързани 
с личното състояние и критериите за подбор, комисията констатира следните непълноти и 
несъответствия:

В Част II - ,,Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на 
ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението“ от Декларацията за съответствие 
с критериите за подбор по Образец № 12 участникът е декларирал, че разполага със следния 
персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката:

№
Служител/ 

експерт 
(трите имена)

Роля в 
изпълнението на 

поръчката

Образование 
(степен, 

специалност, учебно 
заведение)

Професионален опит в 
областта, съгласно 

изискването на 
Възложителя

(Данни за месторабота, 
период, длъжност, 
основни функции)

1. Кирил Радев Ръководител екип Виеше, магистър - 
Електронна техника 
и микроелектроника

ТУ София - филиал 
Пловдив

АНДИ БГ ООД
от 25.04.2008 до момента 

Ръководител, направление 
Организира и ръководи 
цялостната техническа, 
търговска и 
административна дейност 
при изпълнението на 
проекти.
- IV кв. група по безопасност 
при работа по ел. 
обзавеждане до 1000V,
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съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ. 
Придобити компетенции от 
обучения и курсове:
- Hangzhou HIKVISION 
Digital technology CO. Ltd за 
продажба, осигуряване 
поддръжка, техническа 
помощ и звено за 
обслужване, оборудване и 
софтуерни ъпгрейди или 
други услуги, свързани с 
продуктите HIKVISION - 
Dahua Vision Technology CO. 
Ltd от 09.01.2015г за работа 
със системен софтуер за IP 
видео системи;

2. Румен Симеонов Ключов експерт 
„Хардуер“

Виеше магистър - 
Автоматизация на 

производството

ВИХВП Пловдив

♦

АНДИ БГ ООД 
от 23.06.2006 до момента 
Технически ръководител, 

строителство 
Организира и ръководи 
цялостната техническа, 
търговска и 
административна дейност 
при изпълнението на 
проекти.
Организира воденето и 
съхраняването на цялата 
техническа документация. 
Носи отговорност за 
качествено и в срок 
изпълнение на задачите по 
всички показатели.
- Ill кв. група по безопасност 
при работа по
ел.обзавеждане до 1000V. 
Придобити компетенции от 
обучения и курсове: 
-Hangzhou HIKVISION 
Digital technology CO. Ltd за 
продажба, осигуряване 
поддръжка, техническа 
помощ и звено за 
обслужване, оборудване и 
софтуерни ъпгрейди или 
други услуги, свързани с 
продуктите HIKVISION - 
Dahua Vision Technology CO. 
Ltd от 09.01.2015г за работа 
със системен софтуер за IP 
видео системи -Samsung 
Techwin Europe Ltd. За 
инсталиране, поддържане и 
обслужване на системи за 
видео наблюдение и контрол 
на достъпа на Samsung.

3. Тихомир Вълев Ключов експерт 
„Хардуер“

Виеше бакалавър - 
Електротехника

ТУ София - филиал 
Пловдив

АНДИ БГ ООД 
от 06.07.2006 до момента 

Монтьор сигнални системи 
Участва в изпълнението на 
проекти - извършва
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инсталационни, монтажни и 
пусково-наладъчни работи 
на системите. Пускане в 
експлоатация, провеждане на 
обучения и инструктажи на 
потребителите
Отговаря за качественото 
изпълнение на СМР и 
правилното функциониране 
на сигналните и видео 
системи.
- III кв. група по безопасност 
при работа по
ел.обзавеждане до 1000V. 
Придобити компетенции от 
обучения и курсове: - 
Hangzhou HIKVISION Digital 
technology CO. Ltd за 
продажба, осигуряване 
поддръжка, техническа 
помощ и звено за 
обслужване, оборудване и 
софтуерни ъпгрейди или 
други услуги, свързани с 
продуктите HIKVISION - 
Dahua Vision Technology 
CO.Ltd от 09.01.2015 г. за 
работа със системен софтуер 
за IP видео системи.

4. Тенчо Корабелов Ключов експерт 
„Софтуер“

Виеше магистър - 
Автоматизация на 

производството

ВИХВП Пловдив

АНДИ БГ ООД 
от 03.08.2017 до момента 

Инженер телекомуникация 
/сигнални системи/ 

Проучва, консултира и следи 
новостите при сигналните 
системи и системите за 
сигурност Проектира и 
разработва алгоритми за 
обработка на сигнали и 
прилагането им чрез 
подходящ избор на хардуер 
и софтуер.
Консултира и проектира 
телекомуникационни 
устройства. Придобити 
компетенции от обучения и 
курсове:
- Диплома за сертифициране 
от 30.10.2019 г.
Сертифициран от 
MILESTONE - техник 
интегратор.

5. Росен Аргиров Ключов експерт 
„Софтуер“

Виеше магистър - 
Автоматика, 

компютърна техника 
и технологии

ТУ Габрово

АНДИ БГ ООД 
от 17.04.2008 до момента 
Монтьор, аудиовизуална 

апаратура 
Извършване на монтажни, 
ремонтни и настроен ни 
работи и пускане в 
експлоатация на 
аудиовизуалните и видео
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системи и апаратури по 
начин гарантиращ сигурна и 
безопасна работа. Отговаря 
за качественото изпълнение 
на СМР и правилното 
функциониране на 
аудиовизуалните и видео 
системи и апаратури
- IV кв. група по безопасност 
при работа по ел. 
обзавеждане до 1000V, 
съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ 
Придобити компетенции от 
обучения и курсове: 
Hangzhou HIKVISION 
Digital technology CO. Ltd за 
продажба, осигуряване 
поддръжка, техническа 
помощ и звено за 
обслужване, оборудване и 
софтуерни ъпгрейди или 
други услуги, свързани с 
продуктите HIKVISION.
- Dahua Vision Technology 
CO.Ltd от 09.01.2015г за 
работа със системен софтуер 
за IP видео системи.

Забележка: В декларацията по Образец № 12, във втората колона от таблицата по-горе, 
участникът е посочил и трите имена на ангажираните служители, но с цел защита на личните 
им данни същите няма да бъдат изписани от комисията.

Съгласно обявата за събиране на оферти и документацията за обществена поръчка 
участниците трябва да разполагат със следния персонал с определена професионална 
компетентност за изпълнението на поръчката:

Минимум 3 (трима) специалисти, както следва:
- Ръководител екип с 3 (три) години професионален опит в областта на управлението 

на дейности по изграждане и/или поддръжка на системи за видеонаблюдение и виеше 
образование в областта на „Природни науки, математика и информатика” или „Технически 
науки”, съгласно Класификатор на областите на виеше образование и професионалните 
направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г„ или еквивалентна образователна степен, 
придобита в чужбина, в еквивалентни на посочените области;

- Ключов експерт „Хардуер“ с 2 (две) години професионален опит в областта на 
проектиране и/или изграждане на инфраструктури и системи за видеонаблюдение и виеше 
образование в областта на „Природни науки, математика и информатика” или „Технически 
науки”, съгласно Класификатор на областите на виеше 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;

- Ключов експерт „Софтуер“ с 2 (две) години професионален опит в областта на 
проектиране и/или изграждане на системи за видеонаблюдение и виеше образование в 
областта на „Природни науки, математика и информатика” или „Технически науки”, съгласно 
Класификатор на областите на виеше 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, 
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електроника и автоматика” или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в 
еквивалентни на посочените области/професионални направления.

Комисията установи, че предложените специалисти притежават виеше образование в 
съответствие с поставеното изискване, включително по отношение на област и 
професионално направление. С така представената информация за следните лица, обаче, 
участникът не удостоверява по категоричен начин съответствието им с поставеното изискване 
за професионален опит:

- за Кирил Радев с роля „Ръководител екип” - не е налице достатъчно информация, с 
която да се докаже професионален опит в областта на управлението на дейности по 
изграждане и/или поддръжка на системи за видеонаблюдение. Видно е, че предложения 
специалист има опит като ръководител, но не и че този опит е придобит при управление на 
дейности по изграждане и/или поддръжка на системи за видеонаблюдение. Придобитите 
компетенции от обучения и курсове не доказват наличието на опит в съответната област.

- за Румен Симеонов с роля „Ключов експерт „Хардуер” - от така представените 
основни функции на заеманата от експерта длъжност не става ясно дали същият има 
професионален опит в областта на проектирането и/или изграждането на инфраструктури и 
системи за видеонаблюдение. Придобитите компетенции от обучения и курсове не доказват 
наличието на опит в съответната област.

- за Тенчо Корабелов с роля „Ключов експерт „Софтуер” - от така представените 
основни функции на заеманата от експерта длъжност като инженер телекомуникация 
/сигнални системи/ може да се направи извод, че същият има опит в проектирането на 
сигнални системи. Информацията не е достатъчна, за да се установи по категоричен начин 
съответствие с поставеното минимално изискване.

Комисията установи пълно съответствие по отношение на следните предложени 
експерти Тихомир Вълев с роля „Ключов експерт „Хардуер” и Росен Аргиров с роля „Ключов 
експерт „Софтуер”, и тъй като минималното изискване на Възложителя е участникът да 
разполага с един Ключов експерт „Хардуер“ и с един Ключов експерт „Софтуер“, комисията 
приема, че за участника е налице съответствие само в тази част от изискването. В тази връзка 
участникът следва да докаже, че разполага с „Ръководител екип” с необходимия 
професионален опит, за да отговори напълно на поставеното от Възложителя изискване.

Във връзка с констатираните от комисията непълноти и несъответствия по-горе 
участникът следва да представи отново декларацията по Образец № 12 като попълни 
необходимата информация в съответствие с изискването на Възложителя, така че от 
представената информация да може да се извърши проверка за съответствие с поставения 
критерий за подбор. Участникът следва да има предвид, че при необходимост трябва да може 
да удостовери със съответните документи посочената от него информация, касаеща опита и 
образованието на предложените специалисти.

***

На основание чл. 97, ал. 5 ППЗОП комисията ще уведоми писмено участниците, по 
отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, като в срок до 
3 работни дни от получаването на уведомлението всеки участник следва да представи на 
комисията документи и информация за отстраняване на констатираните несъответствия и 
непълноти.

Отговори, постъпили в деловодството на Община Велико Търново след изтичане на 
срока, няма да се разглеждат от комисията. При изпращане по пощата с препоръчано писмо 
или по куриер, участникът следва да се съобрази е последната дата за постъпване на отговора. 
Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът свършва в следващия присъствен ден.
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Участниците следва да депозират отговорите на получените писма по реда на приемане 
на офертите в „Общински център за услуги и информация на граждани”, в сградата на 
Община Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България” № 2.

Информацията следва да се представи в запечатана, непрозрачна опаковка, върху която 
се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail, 
както и предметът на обществената поръчка. Информацията се адресира до председателя на 
комисията с посочване „В отговор на писмо с изходящ №................ ”

Настоящият протокол се състави в един екземпляр. Комисията приключи работа в 
10:20 часа и насрочи следващото си заседание след получаване на отговорите на участниците 
по констатациите в настоящия протокол.

КОМИСИЯ в състав:

И ЧЛЕНОВЕ:

/ инж. Веселиц Станчев - Главен ексщерт в звено СОМП в Община Велико Търново /

.........................................с/"......?..........................
/ Даниела Дойнова - Главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново /
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