
О Б Щ И Н А  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О

Р Е Ш Е Н И Е

за определяне на изпълнител по обществена поръчка с уникален номер в РОИ:

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 106, ал. 6 от ЗОП и 
отразените резултати и мотиви в протоколи от дати, както следва: Протокол № 1 - 
заседание от дата 01.04.2020 г. - 10:00 часа и заседание от дата 11:00 часа и Протокол № 2 
от 06.04.2020 г. - 10:00 ч., и утвърден доклад от 06.04.2020 г. на Комисията, 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, да провери съответствието на офертата с предварително 
обявените от Възложителя условия, да разгледа, оцени и класира допуснатата оферта в 
процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП 
за възлагане на обществена поръчка 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,

I. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕТО за обществена поръчка чрез процедура на договаряне 
без предварително обявление по реда на чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП за възлагане на 
обществена поръчка 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, както следва:

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: За участие в обявената обществена поръчка е подадена една оферта, която 
е допусната до оценка. Техническото и ценовото предложения на участника отговарят на 
предварително обявените условия от Възложителя, видно от изложените мотиви в 
протоколите от работата на комисията: протокол от 01.04.2020 г. от 10:00 часа и от 11:00 
часа и протокол от 06.04.2020 г. от 10:00 ч., Участникът „Консултантска агенция по 
информационни технологии“ ЕООД, гр. София се класира на 1-во място.
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Комисията е извършила оценката и класирането при съблюдаване на 
условията на поканата, констатациите на комисията в протоколите от работата й, и 
направените от участника предложения съобразно определения от Възложителя 
критерий за оценка.

И. МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО:

Процедурата е открита с Решение № РД 24-49/24.03.2020 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП, като е изпратена покана до 
„Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД (КАИТ ЕООД), гр. София.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата на участника, 
описани в протоколите от дата 0Е04.2020 г., комисията единодушно е приема, че 
участникът отговаря на изискванията за лично състояние и го е допуснала до етап 
разглеждане на техническото предложение и проверка на съответствие с предварително 
обявените изисквания. След анализ представения образец № 3 „Техническо предложение“ 
комисията е установила, 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 тези констатации е допуснала офертата на 
участника до етап отваряне на ценово предложение, след разглеждането на което е 
установила, че то е подготвено и представено в съответствие с изискванията на 
възложителя. Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта има съдържание, съгласно 
предварително обявените условия на поръчката. 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. Участникът е изпълнил 
поставените изисквания и ценовото предложение също е в съответствие с условията на 
Възложителя.

III. Във връзка с чл. 22, ал. 5, т. 6, б. „а“ от ЗОП: ОДОБРЯВАМ протоколите от работата 
на комисията (протокол от 01.04.2020 г. от заседание на комисията от 10:00 часа и от 
заседание от 11:00 часа и протокол от заседание на комисията на 06.04.2020 г. от 10:00 ч.) и 
утвърдения от Възложителя доклад.

IV. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка 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
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обществените поръчки на АОП: 00073-2020-0024, с адрес на профила на купувача на 
Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profll-na-kupuvacha/790:

„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, с ценово предложение, описано и 
разгледано в Протокол № 2 от 06.04.2020 г. - 10:00 ч. от работата на комисията и 
настоящото решение.

при следните мотиви:
Утвърден доклад на комисията, 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, и 
протоколи от работата й от дати, както следва: протокол от 01.04.2020 г. от заседание на 
комисията от 10:00 часа и от заседание от 11:00 часа и протокол от заседание на комисията 
на 06.04.2020 г. от 10:00 ч., и утвърдения от Възложителя доклад от 06.04.2020 г.

Съгласно чл. 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП за участникът, избран за изпълнител на 
обществената поръчка са изпълнени следните условия:

1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата и същия отговаря на 
критериите за подбор;

2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 
предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

V. Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящото решение да бъде публикувано в 
профила на купувача в деня на изпращането му до участника в процедурата в срок съгласно 
чл. 43, ал. 1 от ЗОП.

До всички протоколи и доклада от работата на комисията има осигурен свободен 
достъп на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/790.

VI. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „а” от ЗОП жалба срещу решението за определяне на 
изпълнител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подава от всеки заинтересован участник в 10- 
дневен срок от получаването му. Жалбата се подава до Комисията за защита на 
конкуренцията, гр. София, бул. „Витоша” №18, с копие и до Възложителя.

Контрол по изпълцСнг^^-реЩени ето ще упражнявам лично.

Съгласувал:
Надя Петрова
Директор на дирекйияЮП J

Изготвил и съгласувал:
Грета Маринова 
Юрисконсулт в дирекция (Д11

3

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profll-na-kupuvacha/790
mailto:office@citagency.eu
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/790
gretam
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679




