ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 06.04.2020 г. в 10:00 ч., в заседателна зала в сградата на Община Велико Търново,
Комисията по чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 51, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена със Заповед № РД 22
519 от 01.04.2020 г. и Заповед за изменение № РД 22 - 538/03.04.2020 г. на Кмета на Община
Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, постъпили 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-na-kupuvacha/790
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Павел Христов
обслужване“ в Община Велико Търново

- Началник отдел

„Информационно-техническо

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Инж. Стефан Караиванов - Главен експерт в отдел „Информационно-техническо
обслужване“ в Община Велико Търново
2. Грета Маринова - Ю рисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико
Търново
Поради отсъствието на инж. Тихомир Манов - Главен експерт в отдел
„Информационно-техническо обслужване“ в Община Велико Търново неговото място бе заето
от инж. Стефан Караиванов - Главен експерт в отдел „Информационно-техническо
обслужване“ в Община Велико Търново. Инж. Стефан Караиванов подписа декларация по чл.
103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 от ППЗОП.
В изпълнение на изискванията на чл. 57. ал. 3 от ППЗОП комисията е обявила чрез
съобщение с изх. № 91-00-116 от 01.04.2020 г, публикувано в профила на купувача на адрес:
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/790, че отварянето и оповестяването на
ценовото предложение ще се извърши на дата 06.04.2020 г. от 10:00 часа, в сградата на
Община Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2.
Не присъстват представители на средствата за масово осведомяване.
Тъй като определения в обявлението и в документацията за участие критерий за оценка
„Най-ниска цена“, оценката и класирането на офертата ще се извърши след отварянето и
разглеждането на ценовото предложение на участника.
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I. Отваряне оповестяване на плик „Предлагани ценови параметри“ на допуснатия
участник:
Предвид това, че критерият за оценка е „Най-ниска цена“ чл. 57, ал. 2 от ППЗОП е
неприложим и комисията пристъпи към отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ от
офертата и го оповести:

I. Ценово предложение от 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:
Плик „Предлагани ценови параметри” на „Консултантска агенция по информационни
технологии“ ЕООД, гр. София, съдържа:
1.
Ценово предложение (Образец № 4), подписано и подпечатано от Николай Недялков Управител (3 страници), съдържащо:
- месечно възнаграждение за експлоатационна поддръжка (техническо обслужване)
на Платформата eCity срещу в размер: 7 000.00 (седем хиляди) лева без ДДС, или 8 400.00
(осем хиляди и четиристотин) лева лева с ДДС, разпределено по елементи
(модули/системи) на Платформата eCity, както следва:

№

по
ред
I
1

2

Модул/система от Платформата eCity
за експлоатационна поддръжка
2
Централна система за управление на съдържанието, електронни
административни услуги съгласно Регистър на услугите, свързани с
организацията по предоставяне на електронни административни услуги
Интеграционен модул АИСКАО за целите на проект по въвеждане на
комплексно административно информационно обслужване и гарантиране на
устойчивост на проекта

Единична
цена на
месец
(В лева без
ДДС)
4
1 960.00

40.00

3

Модул за инвестиционен справочник

40.00

4

Модул профил на купувача

360.00

5

Модул управление на етажна собственост

280.00

7

Модул културен календар

40.00

2

1

8

Модул за ползване на услугите посредством персонален идентификационен
код (ПИК) издаден от Националната агенция по приходите (НАП)

40.00

9

Модул за проверка и заплащане на местни данъци и такси

520.00

10

Модул за публичност, прозрачност и комуникации с гражданите на Община
Велико Търново, включително:
- Обществено обсъждане;
- Обществен мониторинг;
- Модул Гражданите ВТ.

40.00

Общо месечно възнаграждение за експлоатационна поддръжка на Платформата eCity (т.1,
т.2, т.З, т. 4, т. 5, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10): 3 320.00 лв. без Д Д С
6

Модул SMS паркиране

3 680.00

- Обща стойност за изпълнение на Услугите по експлоатационна поддръжка за пелия
период на договора (12 м есеца х месечното възнаграж дение за експлоатационна поддръжка
на Платформата eCity): 84 000.00 лева без ДДС (осемдесет и четири хиляди) лева без
ДДС, и 100 800.00 лева (сто хиляди и осемстотин) лева с включен ДДС
- цена на човекочас за експерт, която ще се използва за база при формирането на
възнаграждение по всяка конкретна заявка: 40.00 (четиридесет) лева без ДДС и 48.00
(четиридесет и осем) лева с включен ДДС
2. CD, съдържащо ценово предложение (образец № 4)

След извършване на горните действия комисията пристъпи към разглеждане и проверка
на ценовото предложение от офертата на участника.

II. Разглеждане и проверка на ценовото предложение от офертата на допуснатия
участник:
1.1
Относно плик „Предлагани ценови параметри” на „Консултантска агенция по
информационни технологии“ ЕООД (КАИТ ЕООД), гр. София:
При провеждане на преговорите представителят на участника и членовете на комисията
постигнаха следните договорености: участникът потвърждава предложеното месечното
възнаграждение за изпълнение на услугите по експлоатационна поддръжка (техническо
обслужване) на Платформата eCity в размер на 7 000.00 (седем хиляди) лева без ДДС, както и
предложената цена на човекочас за експерт в размер на 40,00 лв. (четиридесет) без ДДС.
Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка при следните
мотиви:
Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че е
подготвено и представено в съответствие с изискванията на възложителя. Плик „Предлагани
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ценови параметри” от оферта на „КАИТ ЕООД“ ЕООД, гр. София, има съдържание,
съгласно предварително обявените условия на поръчката. При проверка на изчисленията на
участника не бяха констатирани аритметични грешки. Предложеното месечно възнаграждение
за експлоатационна поддръжка (техническо обслужване), респ. предложената обща стойност
за изпълнение на Услугите по експлоатационна поддръжка за целия период на договора, не
надвишават определените от Възложителя прогнозни стойности, както и предложената цена
на човекочас за експерт, която ще се използва за база при формирането на възнаграждение по
всяка конкретна заявка за надграждане, не надвишава определената от възложителя сума 40.00
лева без ДДС. Участникът е изпълнил поставените изисквания и ценовото предложение е в
съответствие с условията на Възложителя.
Във връзка с горните констатации, Комисията решава ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА
до оценка на ценовото му предложение.
* * * * *

Списък на участника, допуснат до оценка на ценовото предложение, при мотиви,
отразени в настоящия и предходни протоколи:
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, рн Лозенец, ул. „Асен Разцветников“ № 1А, партер, офис 4, тел: 0882 66 10 88, еmail: office@ citagency.eu
Комисията пристъпи към оценка на допуснатата оферта по методиката за оценка от
документацията за обществена поръчка.
Съгласно поканата, раздел III. Критерии за възлагане на поръчката: „Обществените
поръчки се възлагат въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически найизгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане: Н А Й -Н И С К А Ц ЕН А.
Обект на оценяване са предлож ените от участника единични цени за изпълнение на
слугите, предмет на поръчката, както следва:
месечното възнаграж дение за изпълнение на услугите по експлоатационна поддръжка
(техническо обслуж ване) на Платформата eCity, което не мож е да надвишава сумата в
размер на 7 000.00 (седем хиляди) лева без ДДС;
йена на човекочас за експерт, която ще се използва за база при формирането на
възнаграждение по всяка конкретна заявка, и която не мож е да надвишава сумата в размер
на 40,00 лв. (четиридесет) без Д Д С
Участникът не мож е да предлага възнаграж дение над определените прогнозни единични
цени!
Преди да пристъпи към оценяване на офертата на участника, комисията проверява
дали същата е подготвена и представена в съответствие с изискванията на възложителя.
Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, когато е представил
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
При разминаване меж ду изписаното с цифри и изписаното с думи, за верен се приема
записът с думи.
До оценка се допуска само оферта, която съответства на условият а за изпълнение на
обществената поръчка “.
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Резултат от разглеждането и оценката на офертата:
„КАИТ ЕООД“ ЕООД, гр. СоФия:
предложено месечно възнаграждение за изпълнение на услугите по експлоатационна
поддръжка (техническо обслужване) на Платформата eCity - 7 000.00 (седем хиляди) лева без
ДДС
- предложена цена на човекочас за експерт - 40.00 (четиридесет) лева без ДДС
Във връзка с горепосоченото, комисията определя следното:
КЛАСИРАНЕ:
Като взе предвид резултатите от оценката на офертата по определения критерий за
възлагане „най-ниска ц ен а “, комисията единодушно предлага следното класиране на
допуснатия до оценка участник в процедура на договаряне без предварително обявление с
предмет: „Експлоатационна поддръжка и надграждане на интеграционната платформа
за електронна община на Община Велико Търново (Платформа eC ity)“ , 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-na-kupuvacha/790:
1-во място: „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.
Мотиви:
участникът е представил Техническо предложение по образец на
Възложителя, оригинал, подписан и подпечатан от представляващия участника, с информация
съгласно заложеното в образеца. Така представения образец е в пълно съответствие с
определените от Възложителя изисквания. Определеният от Възложителя критерий за оценка
е най-ниска цена, поради което участникът е допуснат до отваряне и разглеждане на ценовото
му предложение. Представен е образец № 4 „Ценово предложение“, който също е със
съдържание, отговарящо на изискванията на поканата и е посочена задължителната
информация. При проверка на изчисленията на участника не са констатирани аритметични
грешки. Предложеното месечно възнаграждение за експлоатационна поддръжка (техническо
обслужване), респ. предложената обща стойност за изпълнение на Услугите по
експлоатационна поддръжка за целия период на договора, не надвишават определените от
Възложителя прогнозни стойности, както и предложената цена на човекочас за експерт, която
ще се използва за база при формирането на възнаграждение по всяка конкретна заявка за
надграждане, не надвишава определената от възложителя сума 40.00 лева без ДДС. Във
връзка с изложеното и спазвайки определения от Възложителя критерий за оценка „Най-ниска
цена“ , участникът „Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД, гр. София
получава най-висока оценка, поради което се класира на първо място.
Комисията извърши оценката и класирането при стриктно спазване на предварително
обявените условия от поканата и методиката за оценка.
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Резултатите от всички действия от работата на комисията се отразяват в доклад на
основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал.1 от ППЗОП.
Настоящия протокол отразява действията на комисията от заседание на дата 06.04.2020
г. в 10:00 ч., като резултатите от всички действия от работата на комисията ще бъдат отразени
в доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП.
Настоящият протокол се състави в един екземпляр.
Комисията приключи работа в 11:10 часа.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ............
..................
д-р Павел Христов - Началник отдел „Информационно-техническо обслужване“ в Община
Велико Търново
И ЧЛЕНОВЕ:
Инж. Стефан Караиванов - 'Главен експерт в отдел „Информационно-техническо обслужване“
в Община Велико Лърнаво

Грета Маринова/- Ю рисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново

Участник: . . . . . ^
(„Консултантска
София)

...............................................................
агенция по информационни технологии“ ЕООД,

гр.

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