
ПРОТОКОЛ

Днес, 29.04.2020 г. в 10:00 ч„ в „Ритуална зала“ в сградата на Община Велико 
Търново, комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед 
№РД 22 - 603/29.04.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да разгледа и 
оцени офертите, представени в отговор на обява с №ОБ - 7/10.04.2020 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: „Доставка и монтаж на системи за контрол на достъпа по обособени 
позиции: Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на система за контрол на достъпа 
за туристическите обекти на Регионален исторически музей в град Велико Търново - 
шест броя турникети с вградени Wi-fi и GPRS модули, автоматизирани релсови 
системи и доставка и монтаж на два броя покривна конструкция; Обособена позиция 
№2: Доставка и монтаж на система за контрол на достъп и работно време в Община 
Велико Търново” (доставката по обособена позиция №2 ще се възложи по реда на 
съответната й индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез 
сключване на договор за възлагане на обособената позиция на основание чл. 20, ал. 4, 
т. 3 от ЗОП), с публикувана Информация за обява с ID 9098043 в Портала за обществени 
поръчки (ПОП), с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/795.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нелина Църова - директор на дирекция „Култура, туризъм и 
международни дейности“ в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Павел Христов - началник на отдел „Информационно-техническо обслужване“ в Община 
Велико Търново;
2. Милена Курдова - главен експерт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 
Търново.

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 Борислав Павлов, в качеството му на 
управител на „Клубфербанд - ИТА“ ООД, г. София, като удостовери присъствието си чрез 
подписване на протокол за присъствие.

В определения в обява №ОБ - 7/10.04.2020 г. за обществената поръчка срок са 
постъпили 3 оферти, както следва:

I. Оферта с вх. №53 - 3042 - 1/27.04.2020 г. в 09:22 часа на „Ен Ер Джи Софт” ЕООД, 
адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Бигла“ №41, тел: 0883 367475, e-mail: 
info@nrisoft.com, yanna@nrjsoft.com, лице за контакти: Янна Стоянова.

II. Оферта с вх. №53 - 3044 - 1/27.04.2020 г. в 09:43 ч. на „Лот България” ООД, адрес за 
кореспонденция: гр. София, ул. „Витиня” №2 Ж, вх. С, ет. 1, офис 7, тел: 02/8407098,
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0878 632 215, факс: 02/8242190, e-mail: g.vasileva@iot-bg.com, лице за контакти: Галина 
Василева.

III. Оферта с вх. №53 - 2964 - 2/27.04.2020 г. в 16:00 ч. на „Клубфербанд - ИТА” ООД, 
адрес за кореспонденция: гр. София 1606, ул. „20-и април” №13, сграда 1, ет. 2, тел: 
02 915 99 70, факс: 02 915 99 71, e-mail: kvita@intech.bg, office@kvita.com, лице за 
контакти: д-р инж. Борислав Павлов - управител.

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

1. Оферта с вх. №53 - 3042 - 1/27.04.2020 г. в 09:22 часа на „Ен Ер Джи Софт” ЕООД, 
адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Бигла“ №41, тел: 0883 367475, e-mail: 
info@nrjsoft.com, yanna@nrjsoft.com, лице за контакти: Янна Стоянова, съдържа:

1. Заявление за участие, в т.ч. опис на документите и информацията, съдържащи се 
в офертата (образец №1), подписан и подпечатан от Тодор Гечев - управител, 2 стр.

2. Представяне на участника (образец №2), подписано и подпечатано от Тодор Гечев 
- управител - 2 стр.

3. Техническо предложение, подписано и подпечатано от Тодор Гечев - управител 
(Образец №3) - 5 стр.

4. Ценово предложение (образец №4), подписано и подпечатано от Тодор Гечев - 
управител, 2 стр.:

■ Общо възнаграждение за доставка и монтаж на шест броя турникети с 
вградени Wi-fi и GPRS модули, автоматизирани релсови системи и доставка и монтаж ан 
два броя покривна конструкция - 44 466,00 лв. без ДДС;

■ Аванс - 30%.
5. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП), подписана и подпечата от Тодор Гечев - управител (образец №5).
6. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал.

1, т. 3-6 от ЗОП), подписана и подпечата от Тодор Гечев - управител (образец №6) - 2 стр.
7. Декларация 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, подписана и подпечатана 
от Тодор Гечев - управител (Образец №9).

8. Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП, 
подписана и подпечатана от Тодор Гечев - управител (образец №10).

9. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие 
на корупцията за отнемане на незаконно придобитото имущество, подписана и подпечатана 
от Тодор Гечев - управител (образец №11).

10. Декларация за съответствие с критериите за подбор - списък на доставките, които 
са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка за последните 3 години от 
датата на подаване на офертата, образец №12, подписана и подпечатана от Тодор Гечев - 
управител, 2 стр.

2. Оферта с вх. №53 - 3044 - 1/27.04.2020 г. в 09:43 ч. на „Лот България” ООД, адрес за 
кореспонденция: гр. София, ул. „Витиня” №2 Ж, вх. С, ет. 1, офис 7, тел: 02/8407098, 
0878 632 215, факс: 02/8242190, e-mail: g.vasileva@lot-bg.com, лице за контакти: Галина 
Василева, съдържа:
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1. Заявление за участие, в т.ч. опис на документите и информацията, съдържащи се 
в офертата (образец №1), подписан и подпечатан от Светлин Стайков - управител, 2 стр.

2. Представяне на участника (образец №2), подписано и подпечатано от Светлин 
Стайков - управител - 3 стр.

3. Техническо предложение, подписано и подпечатано от Светлин Стайков - 
управител (Образец №3) - 3 стр.

4. Ценово предложение (образец №4), подписано и подпечатано от Светлин Стайков
- управител, 2 стр.:

■ Общо възнаграждение за доставка и монтаж на шест броя турникети с 
вградени Wi-fi и GPRS модули, автоматизирани релсови системи и доставка и монтаж ан 
два броя покривна конструкция - 45 000,00 лв. без ДДС;

■ Аванс - 35%.
5. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 1,2 и 7 от ЗОП), подписана и подпечата от Светлин Стайков - управител (образец №5).
6. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 3-6 от ЗОП), подписана и подпечата от Светлин Стайков - управител (образец №6) - 2 
стр.

7. Декларация 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, подписана и подпечатана 
от Светлин Стайков - управител (Образец №9).

8. Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП, 
подписана и подпечатана от Светлин Стайков - управител (образец №10).

9. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие 
на корупцията за отнемане на незаконно придобитото имущество, подписана и подпечатана 
от Светлин Стайков - управител (образец №11).

10. Декларация за съответствие с критериите за подбор - списък на доставките, които 
са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка за последните 3 години от 
датата на подаване на офертата, образец №12, подписана и подпечатана от Светлин Стайков
- управител, 2 стр.

3. Оферта с вх. №53 - 2964 - 2/27.04.2020 г. в 16:00 ч. на „Клубфербанд - ИТА” ООД, 
адрес за кореспонденция: гр. София 1606, ул. „20-и април” №13, сграда 1, ет. 2, тел: 02 
915 99 70, факс: 02 915 99 71, e-mail: kvita@intech.bg, office@kvita.com, лице за 
контакти: д-р инж. Борислав Павлов - управител, съдържа:

1. Заявление за участие, в т.ч. опис на документите и информацията, съдържащи се 
в офертата (образец №1), подписан и подпечатан от Борислав Павлов - управител, 2 стр.

2. Представяне на участника (образец №2), подписано и подпечатано от Борислав 
Павлов - управител - 3 стр.

3. Техническо предложение, подписано и подпечатано от Борислав Павлов - 
управител (Образец №3) - 6 стр.

4. Ценово предложение (образец №4), подписано и подпечатано от Борислав Павлов 
- управител, 2 стр.:

■ Общо възнаграждение за доставка и монтаж на шест броя турникети е 
вградени Wi-fi и GPRS модули, автоматизирани релсови системи и доставка и монтаж ан 
два броя покривна конструкция - 36 500,00 лв. без ДДС;

■ Аванс - 35%.
5. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 1,2 и 7 от ЗОП), подписана и подпечата от Борислав Павлов - управител (образец №5).
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6. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 
1, т. 3-6 от ЗОП), подписана и подпечата от Борислав Павлов - управител (образец №6) - 2 
стр.

7. Декларация 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, подписана и подпечатана 
от Борислав Павлов - управител (Образец №9).

8. Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП, 
подписана и подпечатана от Борислав Павлов - управител (образец №10).

9. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие 
на корупцията за отнемане на незаконно придобитото имущество, подписана и подпечатана 
от Борислав Павлов - управител (образец №11).

10. Декларация за съответствие е критериите за подбор - списък на доставките, които 
са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка за последните 3 години от 
датата на подаване на офертата, образец №12, подписана и подпечатана от Светлин Стайков 
- управител, 3 стр.

Комисията приключи работа в 11:20 часа.

***

На дата 18.05.2020 г. от 11:00 ч., комисията продължи своята работа с 
констатации относно съответствието на участниците с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на представените от участниците 
документи за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, 
поставени от Възложителя, и констатира следното:

1. Относно оферта с вх. №53 - 3042 - 1/27.04.2020 г. в 09:22 часа на „Ен Ер Джи 
Софт” ЕООД, адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Бигла“ №41, тел: 0883 367475, 
e-mail: info@nrjsoft.com, yanna@nrjsoft.com, лице за контакти: Янна Стоянова:

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

След като се запозна с представените документи и информация в офертата на „Ен 
Ер Джи Софт” ЕООД, гр. София, комисията се обедини единодушно, че 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:

Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.
По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от

ЗОП чрез представяне на Декларации по Образец №5 и №6, подписани и подпечатани от
лицата, представляващи участника.
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Участникът е декларирал също липсата на пречки за участие в процедура по ЗОП, 
съгласно:

S Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица 
и техните действителни собственици;

У липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП:
У чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, 
чрез представяне на Декларации по Образец №9, №10 и №11, подписани и подпечатани от 
лицата, представляващи участника.

По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
„Ен Ер Джи Софт” ЕООД, гр. София е изпълнил дейности с предмет и обем, 

идентични с предмета на обществената поръчка през последните 3 (три) години, считано от 
датата на подаване на офертата, с което участникът отговаря на минималните изисквания 
на Възложителя. За доказване участникът е представил Декларация за съответствие с 
критериите за подбор - образец №12, като е посочил цялата изискуема информация, 
попълвайки част „Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на 
обществената поръчка за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата“ от 
нея, а именно 3 броя доставки:

■ Проектиране, доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на система за контрол 
на достъп и получател Национална електрическа компания;

■ Доставка, монтаж и поддръжка на система за контрол на достъп и получател 
„Некстън Пропъртис“ ЕАД;

■ Доставка, монтаж и поддръжка на система за контрол на достъп и получател 
„Понтика Солюшънс“ ООД.

Комисията допуска участника до етап на разглеждане на техническото му 
предложение при мотиви, отразени в настоящия протокол.

2. Относно оферта с вх. №53 - 3044 - 1/27.04.2020 г. в 09:43 ч. на „Лот България” 
ООД, адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Витиня” №2 Ж, вх. С, ет. 1, офис 7, тел: 
02/8407098, 0878 632 215, факс: 02/8242190, e-mail: g.vasileva@lot-bg.com, лице за 
контакти: Галина Василева:

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

След като се запозна с представените документи и информация в офертата на „Лот 
България” ООД, гр. София, комисията се обедини единодушно, че 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:

Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.
По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от

ЗОП чрез представяне на Декларации по Образец №5 и №6, подписани и подпечатани от
лицата, представляващи участника.
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Участникът е декларирал също липсата на пречки за участие в процедура по ЗОП, 
съгласно:

■S Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица 
и техните действителни собственици;

S липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество,
чрез представяне на Декларации по Образец №9, №10 и №11, подписани и подпечатани от 
лицата, представляващи участника.

По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
„Лот България” ООД, гр. София е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични 

с предмета на обществената поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на 
подаване на офертата, с което участникът отговаря на минималните изисквания на 
Възложителя. За доказване участникът е представил Декларация за съответствие с 
критериите за подбор - образец №12, като е посочил .цялата изискуема информация, 
попълвайки част „Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на 
обществената поръчка за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата“ от 
нея, а именно 3 броя доставки:

• доставка на 4 бр. турникета модел Expert и система за контрол на достъпа и 
получател 20 ИОУ „Тодор Минков“;

• доставка на 2 броя турникета модел Expert подготвени за вграждане на баркод 
скенер и получател „Сектрон“ ООД;

• доставка на 6 броя турникета модел Expert и получател „Енигма“ ЕООД.

Комисията допуска участника до етап на разглеждане на техническото му 
предложение при мотиви, отразени в настоящия протокол.

3. Относно оферта с вх. №53 - 2964 - 2/27.04.2020 г. в 16:00 ч. на „Клубфербанд - 
ИТА” ООД, адрес за кореспонденция: гр. София 1606, ул. „20-и април” №13, сграда 1, 
ет. 2, тел: 02 915 99 70, факс: 02 915 99 71, e-mail: kvita@intech.bg, office@kvita.com, лице 
за контакти: д-р инж. Борислав Павлов - управител:

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

След като се запозна с представените документи и информация в офертата на 
„Клубфербанд - ИТА” ООД, гр. София, комисията се обедини единодушно, че 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:

Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.
По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от

ЗОП чрез представяне на Декларации по Образец №5 и №6, подписани и подпечатани от
лицата, представляващи участника.
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Участникът е декларирал също липсата на пречки за участие в процедура по ЗОП, 
съгласно:

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица 
и техните действителни собственици;

У липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, 
чрез представяне на Декларации по Образец №9, №10 и №11, подписани и подпечатани от 
лицата, представляващи участника.

По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
„Клубфербанд - ИТА” ООД, гр. София е изпълнил дейности с предмет и обем, 

идентични с предмета на обществената поръчка през последните 3 (три) години, считано от 
датата на подаване на офертата, с което участникът отговаря на минималните изисквания 
на Възложителя. За доказване участникът е представил Декларация за съответствие с 
критериите за подбор - образец №12, като е посочил цялата изискуема информация, 
попълвайки част „Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на 
обществената поръчка за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата“ от 
нея, а именно 8 броя доставки:

• Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на пропускателна система за 
контрол на достъп с турникети на обект АККК „Антична Сердика“ и получател РИМ - гр. 
София;

• Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на пропускателна система за 
контрол на достъп на обект Регионален природонаучен музей - гр. Пловдив и получател 
Регионален природонаучен музей - гр. Пловдив;

• Разширение на пропускателна система за контрол на достъп с баркод билети. 
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 брой каси и вход с контрол на достъп на 
нови обекти на територията на Стария град в гр. Пловдив и присъединяване към системата 
и получател Общински институт „Старинен Пловдив“ - гр. Пловдив;

• Разширение на пропускателна система за контрол на достъп с баркод билети. 
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на каси и вход с контрол на достъп на нови 
обекти на територията на Стария град в гр. Несебър и присъединяване към системата и 
получател Музей „Старинен Несебър“ - град Несебър;

• Разширение на пропускателна система за контрол на достъп с баркод билети. 
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 2 броя каси и вход с контрол на достъп на 
нови обекти на територията на Стария град в гр. Пловдив и присъединяване към системата 
и получател Общински институт „Старинен Пловдив“ - гр. Пловдив;

• Разширение на пропускателна система за контрол на достъп с баркод билети 
с доставка, надграждане и пускане в експлоатация на софтуер на система за контрол на 
достъп до обекти на територията на Стария град в гр. Пловдив и присъединяване на каси с 
вход с контрол на достъп - 11 броя и получател Общински институт „Старинен Пловдив“ 
- гр. Пловдив.

• Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на съоръжения от пропускателна 
система за контрол на достъп с 4 броя турникети на обект Стадион „Огоста“ - гр. Монтана 
и получател Община Монтана;

• Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на пропускателна система за 
контрол на достъп с турникети на обект Музей „Старинен Несебър“ и получател Музей 
„Старинен Несебър“ - гр. Несебър.
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Комисията допуска участника до етап на разглеждане на техническото му 
предложение при мотиви, отразени в настоящия протокол.

***

Списък на участниците, допуснати до етап на разглеждане на Техническо 
предложение при мотиви, отразени в настоящия протокол:

1. „Ен Ер Джи Софт” ЕООД, гр. София с оферта с вх. №53 - 3042 - 1/27.04.2020 г. в 
09:22 часа.

2. „Лот България” ООД, гр. София с оферта е вх. №53 - 3044 - 1/27.04.2020 г. в 09:43
ч.

3. „Клубфербанд - ИТА” ООД, гр. София с оферта с вх. №53 - 2964 - 2/27.04.2020 г. 
в 16:00 ч.

Комисията приключи работа в 12:20 часа.

***
На дата 28.05.2020 г. от 15:00 ч., комисията продължи своята работа с 

разглеждане и оценка на Техническото предложение от офертата на допуснатия 
участник.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на офертата.

I. Констатации относно съответствието на техническото предложение с 
предварително обявените условия

1. За оферта с вх. №53 - 3042 - 1/27.04.2020 г. в 09:22 часа на „Ен Ер Джи Софт” 
ЕООД, адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Бигла“ №41, тел: 0883 367475, e-mail: 
info@nrjsoft.com, yanna@nrjsoft.com, лице за контакти: Янна Стоянова:

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение на 
„Ен Ер Джи Софт” ЕООД, гр. София. Анализира техническото предложение на участника 
и оферираните от него технически параметри на доставяното оборудване, като ги съпостави 
с минималните и задължителни изисквания на Техническата спецификация, обявена от 
Възложителя. Предложението на участника е изготвено по образец №3, подписано и 
подпечатано от Тодор Гечев - управител и отговаря на изискванията на Възложителя.

2. За оферта с вх. №53 - 3044 - 1/27.04.2020 г. в 09:43 ч. на „Лот България” ООД, 
адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Витиня” №2 Ж, вх. С, ет. 1, офис 7, тел: 
02/8407098, 0878 632 215, факс: 02/8242190, e-mail: g.vasileva@lot-bg.com, лице за 
контакти: Галина Василева:

Комисията анализира техническото предложение на участника и оферираните от 
него технически параметри на доставяното оборудване, като ги съпостави с минималните и 
задължителни изисквания на Техническата спецификация, обявена от Възложителя.

Предложението на участника е изготвено по образец №3, подписано и подпечатано 
от Светлин Стайков - управител, но комисията установи, че оферираните е Техническото 
предложение спецификации на доставяното оборудване не съответстват на минималните 
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задължителни изисквания на Техническата спецификация, обявена от Възложителя. При 
извършената съпоставка между изискванията на Възложителя и оферираното от участника 
се установиха следните несъответствия:

Техническата спецификация въвежда следните изисквания по отношение на т. 
„Турникети: параметри на устройствата“:

Технически параметри Стойности
Работно напрежение 12 VDC
Консумация на електроенергия максимум 7,0 А
Брой на посоките за преминаване 2
Скорост на пропускане 
(в режим на единичен проход)

25 души за 1 минута

Скорост на пропускане
(в режим на свободно преминаване)

60 души за 1 минута

Размери на турникети в разгънато 
положение: 
максимални (дължина х ширина х височина)

780 х 800 х 1100 мм

Ширина на прохода минимум 480 mm
Диапазон на работна температура от - 20 ° С до + 55 ° С

IP стандарт

минимум IP54
IP защита: термин, обозначаващ 
степен защита на даден уред от 
въздействието на околната среда, 
защита от проникване на твърди 
частици или флуиди в корпуса на 
уреда. Проникването на външни 
елементи може да доведе до 
нарушаване работата на устройството 
или до пълното му увреждане, както и 
до нараняване на намиращи се в 
близост хора.

Средно време до повреда 4 000 000 задействания на механизма 
за преминаване.

Допълнителни технически характеристики________________ _________________
Падащо рамо за механизма на турникета при изключено електрозахранване.______
Единично преминаване в една посока._________________________________________
Свободно преминаване в една посока (когато е необходимо).____________________
Единичен проход във всяка посока (когато е необходимо)._______________________
Свободно преминаване в двете посоки (когато е необходимо).___________________
Винаги заключено рамо (затворена за влизане и излизане).______________________
Режим на достъп: заключен режим за преминаване, когато липсва идентификация; 
пропускане - при успешна идентификация._____________________________________
Автоматично прибиране/изваждане на системата.

S По отношение на „Брой на посоките за преминаване“ - ред 3 от Техническата 
спецификация, комисията единодушно констатира, че липсва такова предложение в 
офертата на участника. Следователно по отношение на тази характеристика Техническото 
предложение на участника не отговаря на Техническата спецификация, обявена от 
Възложителя.

■S В своето предложение участникът на ред 3 е записал „Пропускателна 
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способност средно 25 човека в минута“, а в Техническата спецификация точно са посочени: 
Скорост на пропускане (в режим на единичен проход) - 25 души за 1 минута;

- Скорост на пропускане (в режим на свободно преминаване) - 60 души за 1 минута“. 
От така направеното предложение на участника пропускателната скорост не е 

конкретизирана за кой режим е, а дори да се приеме, че е за единия, то липсва предложение 
за другия режим. Следователно по отношение на тази характеристика Техническото 
предложение на участника не отговаря на Техническата спецификация, обявена от 
Възложителя.

На ред 9 от Техническата спецификация - IP стандарт, участникът е 
предложил продукт с IP стандарт 42, при положение, че Възложителят изисква минимум 
IP54. Също така с разяснение №91 - 00 - 155/23.04.2020 г. Възложителят е отговорил, че 
участниците следва да се придържат към минималните изисквания, посочени в Приложение 
№1.1, а именно IP стандарт - минимум IP54, където IP защита е термин, обозначаващ 
степен защита на даден уред от въздействието на околната среда, защита от 
проникване на твърди частици или флуиди в корпуса на уреда. Следва да се има 
предвид, че колкото по-голяма е цифрата, толкова по-добра е защитата, но предложения 
стандарт от участника е по-нисък от минимално изискуемия. Следователно по отношение 
на тази характеристика Техническото предложение на участника не отговаря на 
Техническата спецификация, обявена от Възложителя.

Ред 10 от Техническата спецификация - „Средно време до повреда“, 
участникът не е предложил такова като технически параметър за предлагания от него 
модел. Следователно по отношение на тази характеристика Техническото предложение на 
участника не отговаря на Техническата спецификация, обявена от Възложителя.

Като Допълнителни технически характеристики от Техническата 
спецификация опцията за автоматично прибиране/изваждане на системата, също не е 
посочено като технически параметър за предлагания от участника модел. Следователно по 
отношение на тази характеристика Техническото предложение на участника не отговаря на 
Техническата спецификация, обявена от Възложителя.

Техническата спецификация въвежда следните изисквания по отношение на т. 
„Баркод четец, монтиран към турникета“:
Технически параметри Стойности
Стандарти за сканиране, поддръжка Barcode 128, QR код, други опционални 1D 

баркодове, PDF417, Data Matrix
Широчина на сканиране максимална: А4
Тип елемент (стандарт) на сканиране CMOS
Скорост на сканиране 20 сканирания за 1 секунда
Дълбочина на цветовете 32 Bit
Тип интерфейс на свързване USB, RS232
Оптична резолюция минимум 600 * 1200
Източник на сканираща светлина Natural Light + LED
Максимален размер на медията за 
сканиране

А4

Размери: максимални 90 (L) x 75 (W) x 60 (H) mm
Тип баркод за сканиране Всички ID баркодове и QR код, PDF417,

Data Matrix
Източник на светлина Бял светодиод
Разделителна способност минимум: 200 * 360
Прозорец за сканиране минимум: 30.0mm * 50.0mm
Интернет свързаност GPRS модул за свързаност към Интернет с 

VPN/PPTP протокол за връзка с API и/или
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друг начин за осигуряване на постоянна 
мрежова връзка.

■S Участникът е направил своето предложение за предлагания от него модел на 
баркод четец, като комисията единодушно установи, че липсват следните технически 
параметри и съответните стойности към тях: широчина на сканиране, дълбочина на 
цветовете, оптична резолюция, източник на сканираща светлина, максимален размер на 
медията за сканиране, източник на светлина, разделителна способност, прозорец за 
сканиране, интернет свързаност. Следователно по отношение на тези характеристики 
Техническото предложение на участника не отговаря на Техническата спецификация, 
обявена от Възложителя.

S По отношение на изискванията на т. „Покривна конструкция, с предвидено 
пространство за съхранение на UPS устройство, електрозахранващ блок, модули с връзки 
за кабели - 2 броя“, комисията единодушно констатира, че участникът не е посочил 
техническите параметри, относно материалите за изработка на конструкцията, съгласно 
предложените комбинации в Техническата спецификация. Следователно по отношение на 
тази характеристика Техническото предложение на участника не отговаря на Техническата 
спецификация, обявена от Възложителя.

Съгласно условията, посочени в документацията, раздел III „Изисквания към 
техническото предложение“, т. 2 „Участниците следва да изпълнят обществената поръчка 
в съответствие с количествените и минималните технически изисквания, съгласно 
Техническата спецификация - Приложение №1 към документацията“.

Техническото предложение на участника не съдържа изисканата информация по 
всички точки от Техническата спецификация на обществената поръчка и не отговаря на 
изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

При гореизложените мотиви, комисията единодушно реши, че техническото 
предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя, поради което не 
допуска участника до разглеждане и оценка на ценовото му предложение и предлага на 
Възложителя да отстрани от по-нататъшно участие в поръчката „Лот България” ООД, на 
основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, поради това, че е представил оферта, която не отговаря 
на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

3. За оферта е вх. №53 - 2964 - 2/27.04.2020 г. в 16:00 ч. на „Клубфербанд - ИТА” 
ООД, адрес за кореспонденция: гр. София 1606, ул. „20-и април” №13, сграда 1, ет. 2, 
тел: 02 915 99 70, факс: 02 915 99 71, e-mail: kvita@intech.bg, office@kvita.com, лице за 
контакти: д-р инж. Борислав Павлов - управител:

Комисията анализира техническото предложение на участника и оферираните от 
него технически параметри на доставяното оборудване, като ги съпостави с минималните и 
задължителни изисквания на Техническата спецификация, обявена от Възложителя.

Комисията установи, че оферираните е Техническото предложение спецификации на 
доставяното оборудване не съответстват на минималните задължителни изисквания на 
Техническата спецификация, обявена от Възложителя. При извършената съпоставка между 
изискванията на Възложителя и оферираното от участника се установи следното 
несъответствие:

Техническата спецификация въвежда следните изисквания по отношение на т. 
„Баркод четец, монтиран към турникета: 
Технически параметри Стойности
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Стандарти за сканиране, поддръжка Barcode 128, QR код, други опционални 1D 
баркодове, PDF417, Data Matrix

Широчина на сканиране максимална: А4
Тип елемент (стандарт) на сканиране CMOS
Скорост на сканиране 20 сканирания за 1 секунда
Дълбочина на цветовете 32 Bit
Тип интерфейс на свързване USB, RS232
Оптична резолюция минимум 600 * 1200
Източник на сканираща светлина Natural Light + LED
Максимален размер на медията за 
сканиране

А4

Размери: максимални 90 (L) x 75 (W) x 60 (H) mm
Тип баркод за сканиране Всички ID баркодове и QR код, PDF417,

Data Matrix
Източник на светлина Бял светодиод
Разделителна способност минимум: 200 * 360
Прозорец за сканиране минимум: 30.0mm * 50.0mm
Интернет свързаност GPRS модул за свързаност към Интернет с 

VPN/PPTP протокол за връзка е API и/или 
друг начин за осигуряване на постоянна 
мрежова връзка.

Участникът е оферирал на ред 12 „Източник на светлина“ - 645 пт червен LED, при 
положение, че Възложителят е посочи конкретни изисквания и по този показател. 
Следователно по отношение на тази характеристика Техническото предложение на 
участника не отговаря на Техническата спецификация, обявена от Възложителя.

Съгласно раздел III „Изисквания към техническото предложение“, т. 2 от 
документацията (стр. 9) „Участниците следва да изпълнят обществената поръчка в 
съответствие с количествените и минималните технически изисквания, съгласно 
Техническата спецификация - Приложение №1 към документацията“.

Техническото предложение на участника не съдържа изисканата информация по 
всички точки от Техническата спецификация на обществената поръчка и не отговаря на 
изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

При гореизложените мотиви, комисията единодушно реши, че техническото 
предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя, поради което не 
допуска участника до разглеждане и оценка на ценовото му предложение и предлага на 
Възложителя да отстрани от по-нататъшно участие в поръчката „Клубфербанд - ИТА” ООД, 
на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, поради това, че е представил оферта, която не 
отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Списък на участниците, допуснати до разглеждане и оценка на ценовото 
предложение при мотиви, отразени в настоящия протокол:

1. „Ен Ер Джи Софт” ЕООД с оферта с вх. №53 - 3042 - 1/27.04.2020 г. в 09:22 часа.

Списък на участниците, предложени за отстраняване на този етап от поръчката 
при мотиви, отразени в настоящия протокол:

1. „Лот България” ООД с оферта е вх. №53 - 3044 - 1/27.04.2020 г. в 09:43 ч.
2. „Клубфербанд - ИТА” ООД с оферта с вх. №53 - 3044 - 1/27.04.2020 г. в 09:43 ч.

12



IL Резултати от разглеждането и оценката на ценовото предложение на 
допуснатия участник:

Комисията установи, че ценовото предложение на допуснатия участник „Ен Ер Джи 
Софт” ЕООД, гр. София е изготвено по образец №4 и съдържат изискуемата информация 
от възложителя: общо възнаграждение за доставка и монтаж на шест броя турникети с 
вградени Wi-fi и GPRS модули, автоматизирани релсови системи и доставка и монтаж на 
два броя покривна конструкция - 44 466,00 лв. без ДДС, както и цените на отделните 
продукти, а именно:

■S Цена за 6 броя турникети с вградени Wi-fi и GPRS модули - 33 466,00 лв. без 
ДДС;

S Цена за 2 броя автоматизирани релсови системи - 8 000,00 лв. без ДДС;
S Цена за 2 броя покривна конструкция - 3 000,00 лв. без ДДС. 
Заявен е аванс в размер на 30%.

Комисията, като извърши проверка на ценовото предложение на участника, 
установи, че същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията, посочени 
в документацията за обществена поръчка. Предложеното от участника общо 
възнаграждение не надвишава посочената максимална прогнозна стойност на обществената 
поръчка.

Комисията продължи с оценката съобразно посочения в документацията 
Критерий за възлагане на обществената поръчка:

Оценяването на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерий 
„НАЙ-НИСКА ЦЕНА” съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

II. Е Методика за оценка.

Класирането на участниците се извършва въз основа на предложени цени в лева без 
ДДС на предлаганото оборудване, съгласно техническата спецификация, като на първо 
място се класира участникът, предложил най-ниско възнаграждение за изпълнение на 
доставката, посочено в т. Е от образец №4 за оборудването, включено в Техническата 
спецификация.

Ц - Ценови критерий - Показател за предлаганото от участника възнаграждение за 
доставка и монтаж на шест броя турникети с вградени Wi-fi и GPRS модули, 
автоматизирани релсови системи и доставка и монтаж на два броя покривна конструкция в 
лева без ДДС. С максимален брой точки - 100 т. се оценява офертата, която предлага най- 
ниско възнаграждение за изпълнение на доставката, съобразно предложените цени в 
образец №4, т. 1. Най-изгодно за възложителя е предложението, което има за своя 
последица най-малък бюджетен разход. Предложенията се оценяват по следната формула, 
като най-доброто предложение получава 100 т.:

Ценовият критерий се определя по формулата:

Ц = Цгпт х 100,
Цп

като Цпнп е минимално предложеното възнаграждение за доставка и монтаж на шест 
броя турникети с вградени Wi-fi и GPRS модули, автоматизирани релсови системи и 
доставка и монтаж на два броя покривна конструкция, а Цп е предложената цена за доставка 
и монтаж на шест броя турникети с вградени Wi-fi и GPRS модули, автоматизирани релсови 
системи и доставка и монтаж на два броя покривна конструкция“ от n-тия участник.

13



• Указания на Възложителя:
• Предложените цени трябва да бъдат в лева без ДДС и да са с точност до втория 

знак след десетичната запетая. Оферти с цени, предложени в друга валута се отстраняват.
• Предложените единични цени следва да са различни от нула. При неизпълнение 

на това изискване съответният участник ще бъде отстранен от участие и ценовото му 
предложение няма да бъде допуснато до разглеждане и оценяване.

Забележка: При извършване на оценяването по съответния показател ще се използва 
закръгляне до втория знак след десетичната запетая (в приложимите случаи).

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 
представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. 
При разминаване между изписаното с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема 
записът с думи, (отнася се само за общата цена без ДДС).

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти, когато оценките на две или повече оферти са равни по 
показател Ц.

II.2. Резултат от разглеждането и оценката на офертата:

Участникът „Ен Ер Джи Софт” ЕООД, гр. София е единственият допуснат до този 
етап участник по обществената поръчка и поради тази причина той получава максималният 
брой точки по показателя Ц - Ценови критерий - Показател за предлаганото от участника 
възнаграждение за доставка и монтаж на шест броя турникети с вградени Wi-fi и GPRS 
модули, автоматизирани релсови системи и доставка и монтаж на два броя покривна 
конструкция в лева без ДДС

Комисията след като приложи формулата за Ценовият показател, оцени участника с 
максималният брой точки - 100.

Съгласно получените резултати от оценката по показател ЦП - Ценови показател от 
методиката, Комисията предлага следното класиране и сключване на договор за изпълнение 
на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на системи за контрол на достъпа 
по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на система за контрол 
на достъпа за туристическите обекти на Регионален исторически музей в град Велико 
Търново - шест броя турникети с вградени Wi-fi и GPRS модули, автоматизирани релсови 
системи и доставка и монтаж на два броя покривна конструкция; Обособена позиция №2: 
Доставка и монтаж на система за контрол на достъп и работно време в Община Велико 
Търново” (доставката по обособена позиция №2 ще се възложи по реда на съответната й 
индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез сключване на договор за 
възлагане на обособената позиция на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП) с класирания на 
първо място, при следните мотиви:

I-bo място: „Ен Ер Джи Софт” ЕООД с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. 
„Бигла“ №41, тел: 0883 367475, e-mail: info@nrjsoft.com, yanna@nrjsoft.com, лице за 
контакти: Янна Стоянова с оценка 100 т.
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Мотиви: Техническото и ценовото предложение на „Ен Ер Джи Софт” ЕООД, гр. 
София отговарят на предварително обявените условия от Възложителя. Ценовото 
предложение е изготвено по образец №4 на възложителя, не надвишава обявената 
прогнозна стойност и е приемлив бюджетен разход за Община Велико Търново. В него е 
посочена цялата изискуема информация и същото съответства на поставените от 
възложителя изисквания. След прилагане на методиката за оценка участникът получава 100 
т.

Комисията извърши оценката и класирането при съблюдаване на условията на 
документацията и методиката за оценка.

Комисията взе горните решения с единодушие.
Настоящият протокол се състави в един екземпляр.

Настоящият протокол (протокол от дати: 29.04.2020 г., 18.05.2020 г„ 28.05.2020 г.) и 
съпровождащата го документация се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, 
съгласно чл. 192, ал. 4 от ЗОП.

Комисията приключи работа в 16:40 часа.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................................................................
/Нелина Църова - директор нар^ирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ в 
Община Велико Търново/

И ЧЛЕНОВЕ: 

/Павел Христов - началник на отдел „Информационно-техническо обслужване“ в Община
Велико

/Милена Курдова - главен експерт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 
Търново/

Получих протокола на комисията на дата:
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