ПРОТОКОЛ № 1
Днес, 01.04.2020 г., в 10:00 часа, в заседателна зала в сградата на Община Велико Търново,
Комисията по чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 51, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), назначена със Заповед №
РД 22-519 от 01.04.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна разглеждането на
офертата, постъпила във връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на процедура на
договаряне без предварително обявление с предмет: „Експлоатационна поддръжка и
надграждане на интеграционната платформа за електронна община на Община Велико
Търново (Платформа eCity)“ , с обща прогнозна стойност 144 000.00 (сто четиридесет и
четири хиляди) лева без ДДС, с публикувано решение с ID 967904 от дата 24.03.2020 г., и с
уникален номер в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00073-2020-0024, с адрес на
профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-nakupuvacha/790
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Павел Христов
обслужване“ в Община Велико Търново

-

Началник

отдел

„Информационно-техническо

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Инж. Тихомир Манов - Главен експерт в отдел „Информационно-техническо обслужване“ в
Община Велико Търново
2. Трета Маринова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико
Търново
Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП започна работа след получаване на представената
оферта и Справката от регистъра за получените оферти по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП с протокол по
чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 от
ППЗОП.
Председателят на комисията изчете Заповед № РД 22-519 от 01.04.2020 г. на Кмета на
Община Велико Търново, представи комисията и оповести нейните задачи:
да разгледа постъпилата в срок оферта за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и провери допуснатата
оферта за съответствие с предварително обявените условия. Комисията да класира участника при
съответствие на офертата с предварително обявените от възложителя условия.
Комисията да проведе заседание на 01.04.2020 г. от 10:00 часа, в заседателна зала в
сградата на Община Велико Търново. Всички действия на комисията да бъдат протоколирани,
като резултатите от работата да бъдат отразени в доклад. Докладът на основание чл. 106, ал. 1 от
ЗОП, да бъде представен на Възложителя за утвърждаване, като към него да бъдат приложени
протоколите от работата на комисията и всички документи, изготвени в хода на работа на
комисията, заедно с цялата документация по процедура с предмет: „Експлоатационна
поддръжка и надграждане на интеграционната платформа за електронна община на Община
Велико Търново (Платформа eCity)“, с уникален номер 00073-2020-0024 в регистъра на АОП“.
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На заседанието на комисията не присъстват представители на средствата за масово
осведомяване.
В определения от Възложителя срок е постъпила една оферта, както следва:
I. Оферта с вход. № 5300 - 18927 - 1/31.03.2020 г. от 09:56 часа на „Консултантска агенция по
информационни технологии“ ЕООД (КАИТ ЕООД), гр. София 1700, р-н Лозенец, ул. „Асен
Разцветников“ № 1А, партер, офис 4, тел: 0882 66 10 88, e-mail: office@citagency.eu.
Комисията отвори офертата. При отварянето стриктно се приложи чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от
ППЗОП. Чл. 54, ал. 5 от ППЗОП е неприложим.
Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното съдържание,
като се извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик „Предлагани ценови
параметри”. Трима от членовете на комисията се подписаха върху запечатания плик с надпис
„Предлагани ценови параметри”, както и на всяка страница от техническото предложение.
Поради това, че е поканен само един участник и е налице само една подадена оферта, чл. 54, ал. 5
от ППЗОП е неприложим.

I. Оферта с вход. № 5300 - 18927 - 1/31.03.2020 г. от 09:56 часа на „Консултантска агенция по
информационни технологии“ ЕООД (КАИТ ЕООД), гр. София 1700, р-н Лозенец, ул. „Асен
Разцветников“ № 1А, партер, офис 4, тел: 0882 66 10 88, e-mail: office@citagency.eu, съдържа:
При отваряне на офертата стриктно се приложи чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП, както
следва: председателят на комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното
съдържание и констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис
„Предлагани ценови параметри“. Чл. 54, ал. 5 от ППЗОП е неприложим.
Председателят на комисията в съответствие с чл. 54, ал.З от ППЗОП оповести съдържането
на офертата, както следва:
1. Заявление за участие, в т.ч. опис на представените документи и информация, съдържащи се в
офертата - образец № 1, подписан и подпечатан от Николай Недялков - управител
2. CD с ЕЕДОП
3. Техническо предложение - образец № 3, подписано и подпечатано от Николай Недялков управител - 3 страници
- Отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри“.

С извършването на горните действия приключи публичната част от заседанието на
комисията.
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Председателя на комисията на основание чл. 51, ал.4, т.1 от ППЗОП определя следния
прогнозен график за работа на комисията:
1. Най-късно до 03.04.2020 г., всеки от членовете на комисията трябва лично да разгледа
документите и информацията в офертата за съответствие с изискванията към личното състояние,
поставени от възложителя. Място на съхранение на документите, свързани с обществената
поръчка до приключване работата на комисията - стая архив на дирекция ОП, където офертата е
на разположение на членовете на комисията за преглед и анализ.
2. Най-късно на дата 03.04.2020 г. комисията трябва да проведе заседание за да обсъди и
изготви протоколи за съответствието на участника с изискванията към личното състояние,
поставени от възложителя, като в случай че установи липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състоянието, да ги посочи в протокола и да го изпрати на участника в
деня на публикуването му в профила на купувача.
Проверката ще обхваща и съдържанието и редовността на документите във връзка с
личното състояние, както и представяне и подписване на образци и ЕЕДОП от изискуемите лица и
изпълнение на други изисквания на поканата, и образците към нея.
3. Най-късно на дата 15.04.2020 г. комисията трябва да проведе заседание, на което да
разгледа допълнително представените документи относно съответствието на участника с
изискванията към личното състояние, ако е приложимо, и да разгледа техническите предложения
на допуснатия участник за съответствие с предварително обявените условия.
4. Дата за отваряне на ценовите предложения най-късно до: 23.04.2020 г., преди която дата
се планира всеки от комисията да разгледа подробно постъпилата в срока оферта и да изгради
своето мнение относно съответствието с предварително обявените условия.
Комисията приключи работа в 10:10 часа и реши да се събере отново в 11:00 часа на същия
ден, за да разгледа представената оферта, обсъди съответствието на участника с изискванията към
личното състояние, поставени от възложителя, и изготви протокол.

На 01.04.2020 г., в 11:00 часа, в заседателна зала в сградата на Община Велико Търново,
Комисията по чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 51, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), назначена със Заповед №
РД 22-519 от 01.04.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на
офертата, постъпила във връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на процедура на
договаряне без предварително обявление с предмет: „Експлоатационна поддръжка и
надграждане на интеграционната платформа за електронна община на Община Велико
Търново (Платформа eCity)“, с обща прогнозна стойност 144 000.00 (сто четиридесет и
четири хиляди) лева без ДДС, с публикувано решение с ID 967904 от дата 24.03.2020 г., и с
уникален номер в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00073-2020-0024, с адрес на
профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-nakupuvacha/790.
Комисията започна да разглежда и анализира представената оферта. Комисията по
изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП започна обсъждане относно съответствието на участника с
изискванията към личното състояние, поставени то възложителя.
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КОНСТАТАЦИИ ПО 4JI. 54, AJI.8 ОТ ППЗОП, относно липса, непълнота или
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или
несъответствие с изискванията към личното състояние
Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на представените от участника документи
по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние, поставени от
възложителя, и констатира следното:
I. Относно оферта с вход. № 5300 - 18927 - 1/31.03.2020 г. от 09:56 часа на „Консултантска
агенция по информационни технологии“ ЕООД (КАИТ ЕООД), гр. София 1700, р-н Лозенец,
ул. „Асен Разцветников“ № Ю , партер, офис 4, тел: 0882 66 10 88, e-mail: office@citagency.eu:
По отношение на изискванията към личното състояние:
>
Участника е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от управителя
Николай Недялков.
При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че това е
лицето по чл. 40, ал.1 от ППЗОП.
- правно-организационна форма, под която осъществяват дейността си - в еЕЕДОП в Част II:
Информация за икономическия оператор, и раздел Б: Информация за представителите на
икономическия оператор, е представена изискуемата информация.
В Част II: Информация за икономическия оператор, част
Б: Информация за
представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете подробна
информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето, което
представлява участника, а именно: Николай недялков.

>

В еЕЕДОП участникът е декларирал в част II. Информация за икономическия
оператор, в раздел „В“ и „Г“, че няма да ползва капацитета на други субекти и подизпълнител.
> В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за изключване на
информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни присъди“, „Б: Основания,
свързани с плащането на данъци или социално осигурителни вноски“, „В: Основания, свързани с
несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение“, както и „Г: Специфични
национални основания за изключване“
Предвид съдържащата се информация и документи в офертата на участника, описани в
настоящия протокол, комисията единодушно приема, че участникът отговаря на изискванията за
лично състояние и го допуска до етап разглеждане на техническото предложение и проверка на
съответствие с предварително обявените изисквания.
'k'k'kle&'k'k'je

Списък на допуснатия до етап разглеждане на Техническо предложение на този етап от
работата на комисията:
1. Оферта с вход. № 5300 - 18927 - 1/31.03.2020 г. от 09:56 часа на „Консултантска агенция
по информационни технологии“ ЕООД (КАИТ ЕООД), гр. София 1700, р-н Лозенец,
ул. „Асен Разцветников“ № 1А, партер, офис 4, тел: 0882 66 10 88, e-mail:
office@citagency.eu
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Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на допуснатия
участник, посочен по горе:
1.
Оферта с вход. № 5300 - 18927 - 1/31.03.2020 г. от 09:56 часа на „Консултантска агенция
по информационни технологии“ ЕООД (КАИТ ЕООД), гр. София 1700, р-н Лозенец, ул.
„Асен Разцветников“ № Ю , партер, офис 4, тел: 0882 66 10 88, e-mail: office@citagency.eu
1. Техническо предложение - образец № 3, подписано и подпечатано от Николай Недялков управител - 3 страници
Комисията подложи на обстоятелствен анализ представения образец № 3 и установи, че
участникът е представил Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП (по образец на
Възложителя), оригинал, подписан и подпечатан от представляващия участника Николай
Недялков - 3 страници, с информация съгласно заложеното в образеца.
Така представения образец е в пълно съответствие с определените от Възложителя
изисквания.
Въз основа на направените по-горе констатации, комисията допуска офертата на
участника до етап отваряне на ценово предложение като взе решение това да стане на
06.04.2020 г. и в съответствие с изискванията на чл. 57, ал.З от ППЗОП ще бъде публикувано
съобщение в профила на купувача: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/790.
Настоящият протокол се състави в един екземпляр и ще бъде публикуван на профила на
купувача на Община Велико Търново.
Комисията приключи работа в 11:20 часа
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:........................... s..............
д-р Павел Христов - Началник отдел „И^фОрмацирнйо-техническо обслужване“ в Община Велико
Търново
И ЧЛЕНОВЕ
^

Инж. Тихомир М@ов -|Глар(ен експерт в отдел „Информационно-техническо обслужване“ в
Община Велико Търновб

Трета Маринова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново

Участник:...........
......................................................
(„Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД, гр. София)
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Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС)
2016/679

