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ПРОТОКОЛ 

Днес, 01.04.2019 г. в 14:00 ч., в зала 302 в сградата на Община Велико Търново, 
комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед №РД 22 -
534/01.04.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да разгледа, оцени и 
класира офертите, представени в отговор на обява с №ОБ - 9/14.03.2019 г. за обществена 
поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 187, ал. 1 и ал. 2 от 
ЗОП, започна разглеждането на постъпилите оферти във връзка с участие в обществена 
поръчка с предмет: „Осигуряване на номер 1362 за предоставяне на услуга за платено 
паркиране, чрез „SMS паркиране44, на територията на „Синя зона" в град Велико 
Търново", с публикувана Информация за обява ID 9086712 в Портала за обществени 
поръчки (ПОП) и Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на 
оферти, публикувана в ПОП с ID 9086963 на 26.03.2019 г., с адрес на профила на купувача 
на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/653/ 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мъстън Еминов - инспектор услуги в ОДПГ - Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. инж.Тихомир Манов - Главен експерт в отдел „Информационно - техническо 
обслужване", Дирекция „Административно обслужване" в Община Велико Търново 
2. Александър Колев - Главен експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново 
В определения в обява № ОБ - 9/14.03.2019 г. срок са постъпили две оферти. След 
установяване на това обстоятелство Възложителя е удължил срока за подаване на оферти 
до 29.03.2019г. с оглед спазване на императивното изискване на чл.188, ал.2 ЗОП. 

В рамките на определения срок са постъпили две оферти, както следва: 
1. Оферта с вх. №5300-21652-4/25.03.2019г. в 09:25ч. на „ИНФОСИСТЕМС 
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД; 
2. Оферта с вх. № 53-2534-1/25.03.2019г. в 13:45ч. на „ЛИНК Мобилити" ЕАД; 

След запознаване със списъка с участниците, членовете на комисията подписаха 
декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП. 

На заседанието на комисията присъства упълномощен представител на 
„ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД - Сашо Иванов; 

Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на постъпилите 
оферти по реда на тяхното постъпване. 

I. Оферта с вх. №5300-21652-4/25.03.2019г. в 09:25ч. на „ИНФОСИСТЕМС 
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД, гр. София, бул. „Никола Й. Въпцаров" №53Б, Мандарин 
офис, център, партер, Лице за кореспонденция:Калоян Крумов, тел:029676799, 
съдържа: 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/653/
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1. Заявление за участие и опис по образец №1, оригинал подписан и подпечатан от 
Калоян Крумов - 2стр. 

2.Представяне на участника по образец №2, оригинал подписано и подпечатано от 
Калоян Крумов - 2стр. 

3. Техническо предложение по образец 3, оригинал подписано и подпечатано от 
Калоян Крумов - 1 стр. 

4. Ценово предложение по образец 4, оригинал подписано и подпечатано от Калоян 
Крумов - 2стр. 

5. Декларация свободен текст по т.З от образец №4 относно предложения процент 
за съответния мобилен оператор - 1стр. 

6.Декларация по образец №5 оригинал подписана и подпечатана от Калоян Крумов 
- 1стр. 

7. Декларация по образец №6 оригинал подписана и подпечатана от Калоян Крумов 
- 2стр. 

8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, посочена като 
неприложима, подписана и подпечатана - 1стр. 

9.Декларация по образец №8, оригинал подписана и подпечатана от Калоян Крумов 
- Зстр. 

10. Декларация по образец №9, оригинал подписана и подпечатана от Калоян 
Крумов -1стр. 

11. Декларация по Образец №10, оригинал подписана и подпечатана от Калоян 
Крумов - 1 стр. 

12. Списък на услугите идентични или сходни с предмета на поръчката по образец 
№11, оригинал подписан и подпечатан - 2стр. 

13. Заверено копие от удостоверение, подписано и подпечатано - Зстр. 
14. Декларация по чл. 102 ЗОП, относно представената информация по т.З от 

образец №4, представляваща процентното разпределение за мобилните оператори, 
оригинал - 1стр. 

Комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми 
документи, съгласно изискванията на възложителя. Комисията не установи 
непълноти, нередности и липсващи документи в представената от участника оферта. 

II. Оферта с вх. № 53-2534-1/25.03.2019г. в 13:45ч. на „ЛИНК Мобилити" ЕАД, гр. 
София, пл. „Бълария" №1, административна срада на НДК, ет.7, тел.: 029356969, 
лице за контакти: Ралица Ружева, съдържа: 

1. Заявление за участие и опис по образец №1, оригинал подписан и подпечатан от 
Ралица Ружева - 2стр. 

2.Представяне на участника по образец №2, оригинал подписано и подпечатано от 
Ралица Ружева - 2стр. 

3. Техническо предложение по образец 3, оригинал подписано и подпечатано от 
Ралица Ружева - Зстр. 

4. Ценово предложение по образец 4, оригинал подписано и подпечатано от Ралица 
Ружева - 2стр. 

5. Заверени копия на писма относно процентното разпределение за всеки от 
мобилните оператори и доставчика по т.З от образец №4. - Зстр. 

6. Декларация по образец №5 оригинал подписана и подпечатана от Ралица Ружева 
- 1стр. 

7. Декларация по образец №6 оригинал подписана и подпечатана от Ралица 
Ружева - 2стр. 
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8. Декларация по образец №8, оригинал подписана и подпечатана от Ралица 
Ружева - Зстр. 

9. Декларация по образец №9, оригинал подписана и подпечатана от Ралица Ружева 
-1 стр. 

10. Декларация по образец №10, оригинал подписан и подпечатан от Ралица Ружева 
- 1стр. 

11. Списък на услугите идентични или сходни с предмета на поръчката по образец 
№11, оригинал подписан и подпечатан - Зстр. 

12. Заверени копия от удостоверения, подписани и подпечатани - 2стр. 
12. Декларация свободен текст, относно предложения процент за съответния 

мобилен оператор и доставчика, и информацията съдържаща се в техническото 
предложение да се счита за конфиденциална - 1стр. 

17. Разяснение, относно промяна на наименованието на дружеството от «Войском» 
ЕАД на «ЛИНК Мобилити» ЕАД - 1стр. 

Комисията констатира, че участникът е представил всички 
изискуеми документи, съгласно изискванията на възложителя. Комисията не 
установи непълноти, нередности и липсващи документи в представената от 
участника оферта. 

Комисията реши, че от така представените документи и информация за 
личностното състояние и критериите за подбор, офертите на участниците отговарят на 
условията поставени от Възложителя и реши да допусне и двамата участници. От 
представените към списъците с изпълнени услуги удостоверения и референции за 
изпълнени услуги, комисията установи съответствие с поставените критерии за подбор и 
за двамата участници. 

Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническите предложения на 
допуснатите участници, като проверяваше и за наличието на представена информация в 
съответствие с техническата спецификация. 

I. Оферта с вх. №5300-21652-4/25.03.2019г. в 09:25ч. на „ИНФОСИСТЕМС 
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД, гр. София, бул. „Никола Й. Въпцаров" №53Б, Мандарин 
офис, център, партер, Лице за кореспонденция:Калоян Крумов, тел:029676799: 

В техническото си предложение участника е заявил, срок на валидност съобразно 
изискванията на Възложителя. Декларирал е и, че приема заложените клаузи в проекта на 
договор, както и че офертата е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци 
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които 
са в сила в Република България и които са приложими към предоставяните услуги. 
Участника е поел ангажимент за договориране на отношения с всички мобилни оператори 
за осигуряване на кратък номер 1362. 

Така представената информация,отговаря на изискванията на Възложителя. 

II. Оферта с вх. № 53-2534-1/25.03.2019г. в 13:45ч. на „ЛИНК Мобилити" ЕАД, 
гр. София, пл. „Бълария" №1, административна срада на НДК, ет.7, тел.: 029356969, 
лице за контакти: Ралица Ружева: 

В техническото си предложение участника е заявил, срок на валидност съобразно 
изискванията на Възложителя. Декларирал е и, че приема заложените клаузи в проекта на 
договор, както и че офертата е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци 
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които 
са в сила в Република България и които са приложими към предоставяните услуги. 

Представена е кратка информация за спецификата на системата за смс таксуване, 
като са посочени и основни параметри на предлаганата услуга. 
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Така представената информация,отговаря на изискванията на Възложителя. 

Комисията обсъди представената информация от участниците в техническите им предложения, и 
реши единодушно че същите са изготвени в съответствие с изискванията поставени от 
Възложителя. 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници. 

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. 

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 най-изгодна оферта, но тази оферта не 
може да се определи по реда на чл. 58, ал. 2 от ППЗОП. 

I. Оферта с вх. №5300-21652-4/25.03.2019г. в 09:25ч. на „ИНФОСИСТЕМС 
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД, гр. София, бул. „Никола Й. Въпцаров" №53Б, Мандарин 
офис, център, партер, Лице за кореспонденция:Калоян Крумов, тел:029676799: 

Участника е предложил, съгласно образец №4, общ процент (%) за Възложителя 
251,40%. 

Участника е посочил, че информацията относно разпределението на процентите 
съдържа търговска тайна и същата да се тълкува като конфиденциална. 

Комисията реши да приеме заявената информация като конфиденциална и да не 
разкрива информация, имайки предвид, че критерия за възлагане е „Най-ниска цена" и 
резултата който подлежи на оценка е общия процент за възложителя. 

И. Оферта с вх. № 53-2534-1/25.03.2019г. в 13:45ч. на „ЛИНК Мобилити" ЕАД, 
гр. София, пл. „Бъларня" №1, административна срада на НДК, ет.7, тел.: 029356969, 
лице за контакти: Ралица Ружева: 

Участника е предложил, съгласно образец №4, общ процент (%) за Възложителя 
252,70%. 
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Участника е посочил, че информацията относно разпределението на процентите 
съдържа търговска тайна и същата да се тълкува като конфиденциална. 

Комисията реши да приеме заявената информация като конфиденциална и да не 
разкрива информация, имайки предвид, че критерия за възлагане е „Най-ниска цена" и 
резултата който подлежи на оценка е общия процент за възложителя. 

Предвид горното комисията предлага следното класиране: 

I-во място: „ЛИНК Мобилити" ЕАД, гр. София с предложен общ процент за 
Възложителя 252,70% 

II- ро място: „ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД, гр. София с предложен 
общ процент за Възложителя 251,40% 

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на първо 
място участник. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 
Настоящият протокол и съпровождащата го документация се предава на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ^ 
/ Мъстън Еминов -^инспектор услуги в ОДПГ - Велико Търново;/ 

И ЧЛЕНОВЕ: 

/ инж.Тихомир Маной '^лавен експерт в отдел „Информационно - техническо 
обслужване", Дирекция „Административно обслужване/в Община Велико Търново / 

/ Александър Колев - Главен експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново / 

5 

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


