Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС)
2016/679.
Утвъра
ИНЖ . 1
Кмет ш
на дата

ПРОТОКОЛ
Днес, 07.04.2020 г. в 10:00 ч. в зала в сградата на Община Велико Търново, комисията
от длъжностни лица по чл. 97, ал. 1 от ППЗОП, назначена със Заповед № РД 22-542/07.04.2020
г. на Кмета на Община Велико Търново, започна разглеждането на получените оферти,
изготвени в отговор на обява № ОБ-4 от 19.03.2020 г. за обществена поръчка на стойност по
чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Осигуряване на номер 1362 за предоставяне на услуга за
платено паркиране, чрез „SMS паркиране", на територията на „Синя зона" в град
Велико Търново, с публикувана Информация за обява ID 9097390 в Портала за обществени
поръчки (ПОП) и Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на
оферти, публикувана в ПОП с ID 9097826 на 31.03.2020г. с адрес на профила на купувача на
Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/788/.
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мастън Еминов - Инспектор услуги в ОДПГ - Велико Търново
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Д-р Павел Христов - Началник отдел ИТО в Община Велико Търново
2. Николина Ангелова - Главен експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико
Търново
Със задачи: да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и провери
допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия, както и да ги оцени.
Комисията да класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително
обявените от възложителя условия.
В указания срок за получаване на оферти, а именно до 17:00 ч. на 06.04.2020 г. са
постъпили две оферти, както следва:
1. Оферта с вх. № 53-2534-1/26.03.2020 г. от 10:00 ч. на „ЛИНК Мобилити" ЕАД;
2. Оферта с вх. № 53-3012-1/30.03.2020 г. от 09:37 ч. на „ИНФОСИСТЕМС
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД;
Постъпилите оферти са представени в запечатани непрозрачни опаковки с ненарушена
цялост в изискуемия от Възложителя срок.
След запознаване със списъка с участниците, членовете на комисията подписаха
декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 ППЗОП.
На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.
При отварянето на офертите стриктно се приложиха чл. 97, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП, а
именно: комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите
предложения. Техническото предложение на всеки от участниците беше подписано от
тримата членове на комисията.
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1. Оферта с вх. № 53-2534-1/26.03.2020 г. от 10:00 ч. на „ЛИНК Мобилити" ЕАД,
ЕИК: 131094924, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, площад България
№ 1, административна сграда на НДК ет. 7, и адрес за кореспонденция: гр. София, 1407,
бул. „Черни връх" № 103, тел.: 02/ 935 69 69, e-mail: proiects.bulgaria@linkmobility.com,
лице за контакт: Ралица Ружева, съдържа:
1. Заявление за участие, в т.ч. опис на документите и информацията, съдържащи се в
офертата по Образец № 1, подписано от Ралица Ружева - Изпълнителен директор, 2 стр.;
2. Представяне на участника по Образец № 2, подписано от Ралица Ружева Изпълнителен директор, 2 стр.;
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 3, подписано от
Ралица Ружева - Изпълнителен директор, 4 стр.;
4. Ценово предложение по Образец № 4, подписано от Ралица Ружева - Изпълнителен
директор - 2 стр.;
5. Документи, от които е видно предложеният процент за съответния мобилен оператор
- заверени копия на официални писма от мобилните оператори от 2019 г., съдържащи
информация за съответните проценти; декларация от изпълнителния директор, че процентите
нямат промяна и това са актуалните данни за работа с мобилните оператори за 2020 г.;
потвърждаване на процентите по имейл от страна на мобилните оператори - 9 стр.;
6. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП по Образец № 5,
подписана от Ралица Ружева - Изпълнителен директор, 1 стр.;
7. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП по Образец № 6,
подписана от Ралица Ружева - Изпълнителен директор, 2 стр.;
8. Декларацията по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец № 8, подписана от
Ралица Ружева - Изпълнителен директор, 3 стр.;
9. Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП Образец № 9, подписана от Ралица Ружева - Изпълнителен директор, 1 стр.;
10. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество - Образец № 10, подписана от Ралица Ружева Изпълнителен директор, 1 стр.;
11. Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка Образец № 1 1 , подписан от Ралица Ружева - Изпълнителен директор и референции за добро
изпълнение - 2 броя, 6 стр.;
12. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП, подписана от Ралица
Ружева - Изпълнителен директор, 1 стр.;
За предоставяне на услугите участникът предлага общ процент приходи за
възложителя - 252,76 %.
Участникът е посочил, че информацията относно разпределението на процентите от
приходи за дружеството и съответния оператор е конфиденциална, тъй като съдържа
търговска тайна, и предвид факта, че същата не подлежи на оценка, комисията приема да не я
разкрива в настоящия протокол.
2. Оферта с вх. № 53-3012-1/30.03.2020 г. от 09:37 ч. на „ИНФОСИСТЕМС
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД, ЕИК: 203773538, със седалище и адрес на управление/за
кореспонденция: гр. София 1407, бул. „Никола Й. Вапцаров" № 53 Б, Мандарин офис,
център, партер, тел.: 02/967 67 99, e-mail: tenders@infosys.bg, лице за контакт: Калоян
Крумов, съдържа:
1. Заявление за участие, в т.ч. опис на документите и информацията, съдържащи се в
офертата по Образец № 1, подписано от Калоян Крумов - представител, 2 стр.;
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2. Представяне на участника по Образец № 2, подписано от Калоян Крумов представител, 2 стр.;
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 3, подписано от
Калоян Крумов - представител, 1 стр.;
4. Ценово предложение по Образец № 4, подписано от Калоян Крумов - представител 2 стр.;
5. Декларация от представляващия дружеството за предложения процент за съответния
мобилен оператор - 1 стр.;
6. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП по Образец № 5,
подписана от Калоян Крумов - представител, 1 стр.;
7. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП по Образец № 6,
подписана от Калоян Крумов - представител, 2 стр.;
8. Декларация за съгласие за участие като трето лице/подизпълнител по Образец № 7 неприложима;
9. Декларацията по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец № 8, подписана от
Калоян Крумов - представител, 3 стр.;
10. Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП Образец № 9, подписана от Калоян Крумов - представител, 1 стр.;
11. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество - Образец № 10, подписана от Калоян Крумов представител, 1 стр.;
12. Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка Образец № 11, подписан от Калоян Крумов - представител и удостоверение за добро
изпълнение - 1 брой, 5 стр.;
13. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП, подписана от Калоян
Крумов - представител, 1 стр.;
За предоставяне на услугите участникът предлага общ процент приходи за
възложителя - 253,60 %.
Участникът е посочил, че информацията относно разпределението на процентите от
приходи за съответния оператор е конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна, и
предвид факта, че същата не подлежи на оценка, комисията приема да не я разкрива в
настоящия протокол.
Vc * *

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

към

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. № 53-2534-1/26.03.2020 г. от 10:00 ч. на „ЛИНК Мобилити"
ЕАД, ЕИК: 131094924, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, площад
България № 1, административна сграда на НДК ет. 7, и адрес за кореспонденция: гр.
София, 1407, бул. „Черни връх" № 103, тел.: 02/ 935 69 69, e-mail:
proiects.buIgaria@linkmobitity.com, лице за контакт: Ралица Ружева:
Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, свързани
с личното състояние и критериите за подбор, комисията констатира следното:
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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.
69 от ЗПКОНПИ, чрез представяне на декларации, съответно по Образци: № 5, № 6, № 8, № 9
и № 10 от документацията за обществена поръчка,, подписани от Ралица Ружева Изпълнителен директор, съгласно данните от Търговския регистър.
Подизпълнители и трети липа:
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:
Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или
сходни с тези на настоящата обществена поръчка - най-малко една изпълнена услуга, тоест
услугата да е реализирана минимум един път.
Минимални изисквания: Участниците декларират в Образец №11 „Списък на услугите,
идентични или сходни с предмета на обществената поръчка" обстоятелствата в съответствие
с поставения от Възложителя критерии за подбор, като попълнят:
- Списък на извършените услуги идентични или сходни с предмета на поръчката с посочване
на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената
услуга.
Забележка: Под услуги с предмет и обем „сходни" с тези на поръчката следва да се разбира:
комплексно поддържане на поне една система за осигуряване на свързаност по
микроразплащания чрез кратки текстови съобщения и/или поддържане на система за платено
паркиране, посредством микроразплащания чрез кратки текстови съобщения
Участникът е декларирал в „ Списък на услугите, които са идентични или сходни с
премета на обществената поръчка", че е изпълнил следните договори:
-

Договор с предмет „Осигуряване на номер 13431 за заплащане на почасово
паркиране в „Зона за кратковременно паркиране" чрез кратко текстово съобщение
(SMS) на територията на град Казанлък", с период на изпълнение 01.03.2018 г. 01.03.2020 г. и с получател Община Казанлък;

-

Договор „Договор за предоставяне на услуга с предмет „Осигуряване на номер
13722 за град Самоков и номер 13750 за к.к. Боровец за заплащане на почасово
паркиране в „Зона за кратковременно паркиране" чрез кратко текстово съобщение
(SMS) на територията на град Самоков и к.к. Боровец, с период на изпълнение
17.02.2018 г. - 17.02.2020 г. и с получател Община Самоков, с което покрива
поставеното от Възложителя минимално изискване за опит.

2. Относно оферта с вх. № 53-3012-1/30.03.2020 г. от 09:37 ч. на „ИНФОСИСТЕМС
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД, ЕИК: 203773538, със седалище и адрес на управление/за
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кореспонденция: гр. София 1407, бул. „Никола Й. Вапцаров" № 53 Б, Мандарин офис,
център, партер, тел.: 02/967 67 99, e-mail: tenders@infosys.bg, лице за контакт: Калоян
Крумов:
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.
69 от ЗПКОНПИ, чрез представяне на декларации, съответно по Образци: № 5, № 6, № 8, № 9
и № 10 от документацията за обществена поръчка, подписани от Калоян Крумов представител, 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:
Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или
сходни с тези на настоящата обществена поръчка - най-малко една изпълнена услуга, тоест
услугата да е реализирана минимум един път.
Минимални изисквания: Участниците декларират в Образец №11 „Списък на услугите,
идентични или сходни с предмета на обществената поръчка" обстоятелствата в съответствие
с поставения от Възложителя критерии за подбор, като попълнят:
- Списък на извършените услуги идентични или сходни с предмета на поръчката с посочване
на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената
услуга.
Забележка: Под услуги с предмет и обем „сходни" с тези на поръчката следва да се разбира:
комплексно поддържане на поне една система за осигуряване на свързаност по
микроразплащания чрез кратки текстови съобщения и/или поддържане на система за платено
паркиране, посредством микроразплащания чрез кратки текстови съобщения
Участникът е декларирал в „ Списък на услугите, които са идентични ши сходни с
премета на обществената поръчка", че е изпълнил следните договори:
-

Договор № ДЗОП - 16/07.08.2015 г. за модернизация и оптимизация, посредством
софтуерна разработка на системата за организация на паркирането на територията
на Столична община, отнасяща се до начина на заплащане на таксите за паркиране
чрез изпращане на кратко текстово съобщение, администриране и контрол на
приходите от тези такси и осигуряване на цялостна поддръжка на инфраструктурата
на системата и свързаните с нея подсистеми", с период на изпълнение 07.09.2015 г.
- 05.12.2019 г. и с получател Център за градска мобилност - София, с което покрива
поставеното от Възложителя минимално изискване за опит.
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* * *

Списък на участниците, предложени за отстраняване от поръчката при мотиви,
отразени в настоящия протокол:
Няма предложени за отстраняване участници.
Списък на участниците, допуснати до етап на разглеждане на техническо предложение,
отразени в настоящия протокол:
1. „ЛИНК Мобилити" ЕАД, ЕИК: 131094924
2. „ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД, ЕИК: 203773538
* * *

I. Констатации относно съответствието на техническото предложение на „ЛИНК
Мобилити" ЕАД с предварително обявените условия:
Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение на
„ЛИНК Мобилити" ЕАД. На кратко предложението на участника, изготвено по Образец №
3, подписано от Ралица Ружева - Изпълнителен директор, общо 4 стр., съдържа следната
информация:
Участникът е представил Техническо предложение по образец от настоящата
документация и в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.
Предложението е изготвено съгласно указанията по приложения образец и включва:
Декларация, с която се задължава, че при изготвяне на офертата са спазени
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд.
Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено в съответствие с техническата
спецификация и изискванията на възложителя.
Комисията единодушно реши, че ДОПУСКА до по-нататъшно участие в поръчката
участника „ЛИНК Мобилити" ЕАД, ЕИК: 131094924, при изложените мотиви.
II. Констатации относно съответствието на техническото предложение
„ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД с предварително обявените условия:

на

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение на
„ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД. На кратко предложението на участника,
изготвено по Образец № 3, подписано от Калоян Крумов - представител, 1 стр., съдържа
следната информация:
Участникът е представил Техническо предложение по образец от настоящата
документация и в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.
Предложението е изготвено съгласно указанията по приложения образец и включва:
Декларация, с която се задължава, че при изготвяне на офертата са спазени
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд.
Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено в съответствие с техническата
спецификация и изискванията на възложителя.
Комисията единодушно реши, че ДОПУСКА до по-нататъшно участие в поръчката
участника „ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД, ЕИК: 203773538, при
изложените мотиви.
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* * *

Списък на участниците, предложени за отстраняване от поръчката при мотиви,
отразени в настоящия протокол:
Няма предложени за отстраняване участници.
Списък на участниците, допуснати до етап на разглеждане и оценка на ценовото
предложение, отразени в настоящия протокол:
1. „ЛИНК Мобилити" ЕАД, ЕИК: 131094924
2. „ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД, ЕИК: 203773538
I. Констатации относно съответствието на ценовото предложение на „ЛИНК
Мобилити" ЕАД с предварително обявените условия:
Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на ценовото предложение на
участника „ЛИНК Мобилити" ЕАД.
Ценовото предложение е изготвено по приложения към документацията Образец № 3.
В ценовото предложение участникът е посочил предлаганите проценти съобразно
указанията в образеца и в таблицата, в която следва да попълнят необходимата информация.
За всеки от мобилните оператори, процентът за Възложителя е не по-малко от
82%.
Участникът е представил към ценовото си предложение, документи от които е
видно предложения от него процент за съответния мобилен оператор, съгласно
изискванията на документацията и Разяснение № 91-00-104/24.03.2020 г.:
заверени копия на официални писма от мобилните оператори от 2019 г., съдържащи
информация за съответните проценти;
- декларация от изпълнителния директор, че процентите нямат промяна и това са
актуалните данни за работа с мобилните оператори за 2020 г.;
потвърждаване на процентите по имейл от страна на мобилните оператори.
Посоченото възнаграждение включва всички разходи, необходими за качественото
изпълнение на обществената поръчка, които участникът предвижда да направи във връзка с
изпълнението й.
Комисията констатира, че ценовото предложение е изготвено съгласно указанията и
образеца от документацията за обществена поръчка. Във връзка с гореизложеното комисията
единодушно реши, че допуска до по-нататъшно участие в поръчката участника „ЛИНК
Мобилити" ЕАД, ЕИК: 131094924.

II. Констатации относно съответствието на ценовото предложение
„ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД с предварително обявените условия:

на

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на ценовото предложение на
участника „ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД.
Ценовото предложение е изготвено по приложения към документацията Образец № 3.
В ценовото предложение участникът е посочил предлаганите проценти съобразно
указанията в образеца и в таблицата, в която следва да попълнят необходимата информация.
За всеки от мобилните оператори, процентът за Възложителя е не по-малко от 82%.
Участникът не е представил към ценовото си предложение всички документи, от
които е видно предложения от него процент за съответния мобилен оператор, съгласно
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изискванията на документацията и Разяснение № 91-00-104/24.03.2020 г. Представена е
декларация от представляващия дружеството за предложения процент за съответния мобилен
оператор, но липсват заверени копия на официални писма от мобилните оператори от 2019 г.,
съдържащи информация за съответните проценти, каквото е изискването на възложителя,
конкретизирано в Разяснение № 91-00-104/24.03.2020 г.
Комисията констатира, че ценовото предложение не отговаря на изискванията и
указанията от документацията за обществена поръчка и даденото Разяснение № 91-00104/24.03.2020 г. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че не допуска
до по-нататъшно участие в поръчката участника „ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ"
ЕАД, ЕИК: 203773538 и предлага същия да бъде отстранен на основание чл. 107, т. 2, б."а"
от ЗОП, а именно възложителят отстранява от поръчката участник, който е представил
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.
Комисията пристъпи към оценка на офертата на „ЛИНК Мобилити" ЕАД
съгласно методиката за оценка:
Критерий за възлагане: Най - ниска цена
КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА

Поръчката ще бъде възложена въз основа на икономически най-изгодната оферта по
критерий „най-ниска цена". На първо място ще се класира офертата, която отговаря на
изисквания заложени от Възложителя, и е с предложен най-висок общ процент приходи за
Възложителя.
До оценка, чрез критерий най-ниска цена се допускат само оферти, които съответстват
на условията за изпълнение на обществената поръчка. Офертата на участника с най-висок общ
процент приходи за Възложителя при изпълнение на поръчката, получава максимален брой
точки - 100 точки. Оценките на останалите оферти се изчисляват по формулата:
Ц = (Цп/Цшах) х 100 =

(брой точки)

Където Цп е предложеният общ процент приходи за Възложителя в число съгласно
Ценовото предложение на съответния участник.
Където Ц т а х е предложеният най-висок общ процент приходи за Възложителя в число
съгласно Ценовите предложения на всички участници.
Забележка: Оферти, в които оценяваните показатели имат еднакви стойности и измерения,
получават равен брой точки по съответния показател.
В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически
най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена, съответно най-висок
процент приход за възложителя.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий икономически найизгодна оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 58, ал. 2 от ППЗОП.
Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и
представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. От
участие в процедурата се отстранява участник, който е посочил цена за поръчката по-висока
от прогнозната стойност. При разминаване между изписаното с цифри и изписаното с думи, за
вярно се приема записът с думи.
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Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти, когато оценките на две или повече оферти са равни.
Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на документацията и
методиката за оценка. Комисията констатира, че „ЛИНК Мобилити" ЕАД, ЕИК: 131094924
отговаря на предварително обявените от възложителя условия и беше допуснат до оценка.
След прилагане на методиката за оценка, комисията оценява участника с максимален брой
точки и предлага същият да бъде класиран на първо място.
Оценка:
Офертата на участника е с най-висок общ процент приходи за Възложителя при изпълнение
на поръчката - 252,76, поради което получава максимален брой точки - 100 точки.
Класиране на участниците и предложение за сключване на договор с класирания
на първо място участник:
Като взе предвид резултатите от оценката на офертата на единствения допуснат
участник по определения в обявата и документацията за обществена поръчка критерий за
възлагане „НАЙ-НИСКА ЦЕНА", комисията единодушно предлага следното класиране и
сключване на договор с класирания на първо място участник в обществена пръчка с предмет:
„Осигуряване на номер 1362 за предоставяне на услуга за платено паркиране, чрез „SMS
паркиране", на територията на „Синя зона" в град Велико Търново, с публикувана
Информация за обява ID 9097390 в Портала за обществени поръчки (ПОП) и Информация
за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана в ПОП с
ID 9097826 на 31.03.2020г. с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново:
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/788/:
1-ВО МЯСТО: Оферта с вх. № 53-2534-1/26.03.2020 г. от 10:00 ч. на „ЛИНК
Мобилити" ЕАД, ЕИК: 131094924, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463,
площад България № 1, административна сграда на НДК ет. 7, и адрес за
кореспонденция: гр. София, 1407, бул. „Черни връх" № 103, тел.: 02/ 935 69 69, e-mail:
Droiects.bulgaria@linkmobilitv.com, лице за контакт: Ралица Ружева, с оценка 100 точки,
по гореизложените мотиви.
Настоящият протокол се състави в един екземпляр.
Съгласно чл. 192, ал. 4 от ЗОП настоящият протокол и цялата документация по
обществената поръчка, се предава на Възложителя за утвърждаване, след което в един и същ
ден протоколите се изпращат на участниците и се публикуват на профила на купувача.
Комисията приключи работа в 12:15 часа.
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Мастън Еминов - йн^дстскгруслуги в ОДПГ - Велико Търново/
И ЧЛЕНОВЕ:
/Д-р Щйея^Христов - Началник отдел ИТО в Община Велико Търново/

/ Николина Ангелова - Главен експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико
Търново/

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС)
2016/679.

