ПРОТОКОЛ № 1
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК-1778 от 13.11.2018 г. на кмета на Община
Силистра – д-р Ю.Н.Н, за отваряне, разглеждане и оценка на получените за участие оферти и класиране
на участниците в обществена поръчка с предмет „Разработване на софтуер за киоск терминали, уеб
портал и мобилно приложение“ по проект ,,EasyGuide – interactive mobile application for promoting
the historical and cultural heritage in the region of Calarasi and Silistra - интерактивно мобилно
приложение за популяризиране на културното и историческо наследство в района на Кълъраш и
Силистра”, Проектен код 15.2.1.046, ROBG – 29 по Програма „Интеррег V А” Румъния –
България 2014-2020”, по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Разработване и инсталиране на софтуер за киоск терминали”
Обособена позиция № 2: „Разработване на уеб портал и мобилно приложение”.
На 13.11.2018г. от 14.00 ч. в Заседателната зала (ст.202) на административната сграда на Община
Силистра, се проведе публично заседание на комисия, назначена със Заповед № ЗК-1778 от 13.11.2018г.
на кмета на Община Силистра – д-р Ю.Н.Н. за отваряне, разглеждане и оценка на получените за
участие оферти и класиране на участниците в обществена поръчка с предмет „Разработване на
софтуер за киоск терминали, уеб портал и мобилно приложение“ по проект ,,EasyGuide –
interactive mobile application for promoting the historical and cultural heritage in the region of Calarasi
and Silistra - интерактивно мобилно приложение за популяризиране на културното и историческо
наследство в района на Кълъраш и Силистра”, Проектен код 15.2.1.046, ROBG – 29 по Програма
„Интеррег V А” Румъния – България 2014-2020”, по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Разработване и инсталиране на софтуер за киоск терминали”
Обособена позиция № 2: „Разработване на уеб портал и мобилно приложение”.
Определената със Заповед № ЗК-1778 от 13.11.2018 г. комисия е в следния състав:
Председател: Н.Г.Д. – ст. експерт „ЕПП“ при Община Силистра.
Членове:
1. В.П.Н. – ст. юрисконсулт при Община Силистра;
2. Е.Ю.Х. – гл. експерт „ИСКТ” при Община Силистра;
3. Р.Н.Р. – ст. експерт „ЕПП“ при Община Силистра;
4. Н.Й.М. – ст. счетоводител при Община Силистра.
Срок за работа на комисията – 120 календарни дни.
Председателят на комисията получи Протокола по1чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, придружен от входящия
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регистър за лицата подали оферти за участие. За участие в определения срок са получени оферти от:
1. „ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕАД, гр. София, с Вх. №К-8410 от 12.11.2018 г. в
10:54 ч.;
2. „БЛЕК ПРОДЖЕКТС” ДЗЗД, гр. София, с Вх. №К-8411 от 12.11.2018 г. в 10:58 ч.;
3. „ФИНИТ СОФТУЕР СИСТЕМС” ЕООД, гр. София, с Вх. №К-8412 от 12.11.2018 г. в 11:00ч.;
4. „ВИ ЕМ ЛАБС” ООД, гр. Варна, с Вх. №К-8439 от 12.11.2018 г. в 16:25 ч..
На заседанието присъстваха представители на участника „БЛЕК ПРОДЖЕКТС” ДЗЗД: г-н И.Г.И. (в
качеството на управител) и г-жа Р.С.Х. (упълномощен представител) и представители на участника „ВИ
ЕМ ЛАБС” ООД: г-н М.Г.Д. (в качеството на управител) и г-н В.М.М. (упълномощен представител),
които се вписаха в Регистъра на присъствалите лица при отваряне на офертите.
Председателят на комисията, изчете гласно заповедта за работа на комисията и Списъка на получените
оферти за участие в обществената поръчка. Комисията установи, че:
Запечатаната непрозрачна опаковка, с която се представят документите свързани с участието в
процедурата – оферта с Вх. №К-8411 от 12.11.2018 г. на участника „БЛЕК ПРОДЖЕКТС” ДЗЗД
постъпила за участие по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 на процедурата, не се
съдържа задължителен реквизит съгласно чл. 47, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, а именно наименованието на
участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо. Предвид обстоятелството,
че върху запечатаната непрозрачна опаковка е посочено, че участника е „БЛЕК ПРОДЖЕКТС” ДЗЗД, то
в случая съгласно императивната разпоредба на чл. 47, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, задължително следва да се
посочат и участниците в обединението. Поставеното нормативно изискване има за цел членовете на
комисията по чл. 103 от ЗОП да могат обективно и съзнателно да декларират липсата на обстоятелства
по чл. 103, ал. 2 от ЗОП след получаване на списъка с участниците (арг. чл. 51, ал. 8 от ППЗОП).
Предвид липсата на задължителния реквизит от опаковката на участника, членовете на комисията
обективно нямат възможност да декларират липсата на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Констатирания порок по чл. 47, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, не попада сред правните хипотези по чл. 48, ал. 3
от ППЗОП, задължаващи длъжностните лица на възложителя да не приемат офертата на участника.
Предвид изложеното и факта, че поставеното изискване за посочване на членовете на обединениеучастник върху опаковката е поставено и с утвърдената от възложителя документация за участие в
процедурата (Раздел VII. Указания за провеждане на процедурата, т. 4. Представяне на офертата от
документацията за участие в процедурата: „……Върху опаковката участникът посочва:
- наименованието на участника, вкл. участниците в обединението (когато е приложимо);
- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
- наименованието на обществената поръчка и обособените позиции за които участника подава
офертата”),
комисията единодушно счита, че на основание2чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП, участникът „БЛЕК
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ПРОДЖЕКТС” ДЗЗД следва да се отстрани от процедурата (в тази насока е и Решение № 546 от
17.05.2018 г. на Комисия за защита на конкуренцията и Решение № 11645 от 03.10.2018 г. на ВАС).
Запечатаната непрозрачна опаковка, с която се представят документите свързани с участието в
процедурата – оферта с Вх. №К-8412 от 12.11.2018г. на участника „ФИНИТ СОФТУЕР СИСТЕМС”
ЕООД, не се съдържа задължителен реквизит съгласно чл. 47, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, а именно
наименованието на поръчката, а когато е приложимо - и обособените позиции, за които се подават
документите. Предвид обстоятелството, че върху запечатаната непрозрачна опаковка е посочен
предмета на обществената поръчка „Разработване на софтуер за киоск терминали, уеб портал и мобилно
приложение“ по проект ,,EasyGuide – interactive mobile application for promoting the historical and cultural
heritage in the region of Calarasi and Silistra - интерактивно мобилно приложение за популяризиране на
културното и историческо наследство в района на Кълъраш и Силистра”, Проектен код 15.2.1.046,
ROBG – 29 по Програма „Интеррег V А” Румъния – България 2014-2020”, то в случая съгласно
императивната разпоредба на чл. 47, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, задължително следва да се посочат и
обособените позиции, за които се подават документите. Констатирания порок по чл. 47, ал. 2, т. 1 от
ППЗОП, не попада сред правните хипотези по чл. 48, ал. 3 от ППЗОП, задължаващи длъжностните
лица на възложителя да не приемат офертата на участника.
Предвид изложеното и факта, че поставеното изискване за посочване на обособените позиции, за които
се подават документите е поставено и с утвърдената от възложителя документация за участие в
процедурата (Раздел VII. Указания за провеждане на процедурата, т. 4. Представяне на офертата от
документацията за участие в процедурата: „……Върху опаковката участникът посочва:
- наименованието на участника, вкл. участниците в обединението (когато е приложимо);
- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
- наименованието на обществената поръчка и обособените позиции за които участника подава
офертата”),
комисията единодушно счита, че на основание чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП, участникът „ФИНИТ
СОФТУЕР СИСТЕМС” ЕООД следва да се отстрани от процедурата (в тази насока Решение № 5991 от
09.05.2018 г. на ВАС).
Членовете на комисията подписаха Декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Съгласно Раздел VI.3) на Обявление за поръчката, възложителят допуска оценката на техническите и
ценови предложения на участниците ще се извърши преди провеждане на предварителния подбор,
поради което ще се приложи реда на чл. 61 от ППЗОП. Проверката за наличие на основания за
отстраняване и за съответствие с критериите за подбор се извършва по начин, който не се влияе от
резултатите от оценката на техническите и ценовите предложения.
Комисията работи при условията на чл. 61 от ППЗОП,
запечатаните непрозрачни опаковки по реда на3тяхното

като пристъпи
постъпване
и
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на
на

съдържанието им, включително предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на
офертите.
I. Оферта с Вх. №К-8410 от 12.11.2018 г. на участника „ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”
ЕАД, постъпила за участие по обособена позиция № 2 на процедурата.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП – представена в
запечатана непрозрачна опаковка. Комисията отвори опаковката и оповести съдържащите се документи
по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и опис на представените документи.
Комисията обяви предложенията на участника от Техническото предложение за изпълнение на
обособена позиция № 2:
1. Срок за разработване на уеб портал от 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на
подписване на Договора.
2. Срок за разработване на мобилно приложение от 20 (двадесет) календарни дни, считано от
датата на подписване на Договора.
3. Срок за пилотно тестване на уеб портала и мобилното приложение от 10 (десет) календарни дни,
считано от датата на Приемо-предавателен протокол за интегриране на уеб портала и мобилното
приложение.
4. Срок за отстраняване на пропуски през периода на пилотното тестване от 5 (пет) работни дни,
считано от датата на получаване на Констативен протокол.
5. Срок на гаранционна поддръжка от 60 (шестдесет) месеца, считано от подписването на
окончателен Приемо-предавателен протокол за интегриране на уеб портала и мобилното приложение.
Участникът прилага валиден Сертификат ISO 20000-1:2011 – Информационни технологии. Управление
на услуги. Обхват: анализ, проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на приложни продукти.
Ценово предложение на участника за изпълнение на обособена позиция № 2:
1. Цена за разработване на уеб портал и мобилно приложение – 275 075,00 лв. (двеста седемдесет и
пет хиляди и седемдесет и пет лева) без ДДС. Цената е формирана, както следва:
1.1 Цена в лева без включен ДДС за разработване на уеб портал – 196 025,00 лв. (сто деветдесет и шест
хиляди и двадесет и пет лева).
4
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1.2 Цена в лева без включен ДДС за разработване на мобилно приложение – 79 050,00 лв. (седемдесет и
девет хиляди и петдесет лева).
Членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение за изпълнение на участника.
Предложенията се подписаха и от представителя на участника „ВИ ЕМ ЛАБС” ООД - г-н В. Митев.
Представителите на участника „БЛЕК ПРОДЖЕКТС” ДЗЗД, заявиха отказ за подписване
предложенията на участника.
II. Оферта с Вх. №К-8439 от 12.11.2018 г. на участника „ВИ ЕМ ЛАБС” ООД, постъпила за участие
по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 на процедурата.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП – представена в
запечатана непрозрачна опаковка. Комисията отвори опаковката и оповести съдържащите се документи
по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП за всяка от обособените позиции и опис на представените
документи. Членовете на комисията подписаха техническите и ценови предложения за изпълнение.
Предложения за изпълнение от техническото предложение на участника за Обособена позиция № 1:
1. Срок за разработка и инсталиране на софтуер за киоск терминали от 30 (тридесет) календарни
дни, считано от датата на подписване на Договора.
2. Срок за пилотно тестване от 10 (десет) календарни дни, считано от подписването на Приемопредавателен протокол за интегриране на Софтуерния продукт.
3. Срок за отстраняване на пропуски през периода на пилотното тестване от 5 (пет) работни дни,
считано от датата на получаване на Констативен протокол.
4. Срок на гаранционна поддръжка от 60 (шестдесет) месеца, считано от подписването на
окончателен Приемо-предавателен протокол за интегриране на Софтуерния продукт.
Приложен е валиден Сертификат ISO 20000-1:2011 – Информационни технологии. Управление на
услуги. Обхват: анализ, проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на приложни продукти.
Ценово предложение за изпълнение на участника за обособена позиция № 1:
1. Цена в лева без включен ДДС за разработка и инсталиране на софтуер за киоск терминали 89 805,00 лв. (осемдесет и девет хиляди осемстотин и пет лева). Цената е формирана, както следва:
1.1 Цена в лева без включен ДДС за разработка и инсталиране на софтуер за киоск терминал:
53 883,00 лв. (петдесет и три хиляди осемстотин5осемдесет и три лева).
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1.2 Цена в лева без включен ДДС за инсталиране на 20 бр. софтуера за киоск терминали – 35 922,00 лв.
(тридесет и пет хиляди деветстотин двадесет и два лева).
Предложения за изпълнение от техническото предложение на участника за Обособена позиция № 2:
1. Срок за разработване на уеб портал от 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на
подписване на Договора.
2. Срок за разработване на мобилно приложение от 20 (двадесет) календарни дни, считано от
датата на подписване на Договора.
3. Срок за пилотно тестване на уеб портала и мобилното приложение от 10 (десет) календарни дни,
считано от датата на Приемо-предавателен протокол за интегриране на уеб портала и мобилното
приложение.
4. Срок за отстраняване на пропуски през периода на пилотното тестване от 5 (пет) работни дни,
считано от датата на получаване на Констативен протокол.
5. Срок на гаранционна поддръжка от 60 (шестдесет) месеца, считано от подписването на
окончателен Приемо-предавателен протокол за интегриране на уеб портала и мобилното приложение.
Участникът прилага валиден Сертификат ISO 20000-1:2011 – Информационни технологии. Управление
на услуги. Обхват: анализ, проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на приложни продукти.
Ценово предложение за изпълнение на участника за обособена позиция № 2:
1. Цена за разработване на уеб портал и мобилно приложение – 207 806,00 лв. (двеста и седем
хиляди осемстотин и шест лева) без ДДС. Цената е формирана, както следва:
1.1 Цена в лева без включен ДДС за разработване на уеб портал – 124 684,00 лв. (сто двадесет и четири
хиляди шестстотин осемдесет и четири лева);
1.2 Цена в лева без включен ДДС за разработване на мобилно приложение – 83 122,00 лв. (осемдесет и
три хиляди сто двадесет и два лева).
Представителите на участника „БЛЕК ПРОДЖЕКТС” ДЗЗД, заявиха отказ да подпишат предложенията
на участника.
След извършване на действията по чл. 61, т.1-2 от ППЗОП, приключи публичната част от заседанието на
комисията.
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На 16.11.2018 г. от 13:30ч. в Заседателната зала (ст.202) на административната сграда на Община
Силистра, комисията продължи работата си на закрито заседание за разглеждане на документите по чл.
39, ал. 3 от ЗОП за съответствие с изискванията на възложителя и оценка съгласно предварително
определения критерий и методики за оценка.
„ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕАД
Техническото предложение на участника за изпълнение на обособена позиция № 2 на процедурата е в
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя, съдържащо предложение за
изпълнение на поръчката по образец, като предложените срокове за изпълнение са в рамките на
предварително заложените от Възложителя.
Участникът прилага по своя преценка Техническо предложение за изпълнение при съблюдаване
изискванията на Техническата спецификация и условията за изпълнение на поръчката. Изложени са
подходът и организацията, решенията и методите за разработка, описание на компонентите за
изпълнение на поръчката и др., в съответствие с изискванията на възложителя, техническата
спецификация и съществуващите технически изисквания и стандарти, необходими за изпълнението на
дейностите, последователността на изпълнение, конкретните срокове и необходими ресурси,
обезпечаващи изпълнението, включително тестване и отстраняване на забележки.
Изготвеното от участника приложение, не подлежи на оценка, но е елемент на Предложението му за
изпълнение и е обвързващо за него по отношение на изложените обстоятелства. Същото поражда
задължение за изпълнителя по договора за неговото спазване.
Ценовото предложение на участника за обособена позиция № 2 на процедурата отговаря на
предварително заложените изисквания на възложителя, отразяващо образуването на общата цена без
включен ДДС - по образец. Не са открити аритметични несъответствия. Предложената цена за
изпълнение е в рамките на максимално допустимия финансов ресурс, определен предварително от
Възложителя.
Техническото и Ценово предложение за изпълнение на обособена позиция № 2 на участника
„ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕАД са в съответствие с предварително обявените условия на
Възложителя, поради което офертата се допуска до оценка по предварително определения критерий.

„ВИ ЕМ ЛАБС” ООД
Техническите предложения на участника за изпълнение на обособена позиция № 1 и № 2 на
процедурата са в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя, съдържащи
предложение за изпълнение на поръчката по образец, като предложените срокове за изпълнение
7
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Ценовите предложения на участника за обособена позиция № 1 и № 2 на процедурата отговарят на
предварително заложените изисквания на възложителя, отразяващи образуването на общата цена без
включен ДДС - по образец. Не са открити аритметични несъответствия. Предложените цени за
изпълнение са в рамките на максимално допустимия финансов ресурс, определен предварително от
Възложителя.
Техническите и Ценови предложения за изпълнение на обособена позиция № 1 и № 2 на участника „ВИ
ЕМ ЛАБС” ООД са в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя, поради което
офертата се допуска до оценка по предварително определения критерий.
Предвид гореизложеното комисията пристъпи към оценяване, съгласно предварително определения
критерий и методика за оценка по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Разработване и инсталиране на софтуер за киоск терминали”
№

Наименование на
участника

Техническа оценка (ТО) с относителна тежест 60 % в комплексната
оценка
Подпоказател - срок
за разработка и
инсталиране на
софтуер за киоск
терминали (ТО1)

1.

„ВИ ЕМ ЛАБС”
ООД

30 к.дни – 30т.

Техническат
а оценка
(ТО)

Подпока
зател срок за
пилотно
тестване
(ТО2)

Подпоказател срок за
отстраняване
на пропуски
през периода
на пилотното
тестване (ТО3)

Подпоказа
тел -срок
на
гаранцион
на
поддръжка
(ТО4)

ТО=(ТО1)+(
ТО2)+(ТО3)
+ (ТО4)

10к.
дни-5т.

5 р.дни-5т.

60 месеца20т.

60т.
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№

1.

№

Предлагана цена

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА

„ВИ ЕМ ЛАБС” ООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА

в лв. без ДДС

Финансовата оценка
(ФО)

89 805,00лв.

40т.

Техническата
оценка (ТО)

Финансовата
оценка (ФО)

Комплексна
оценка
КО = ТО + ФО

1.

60т.

„ВИ ЕМ ЛАБС” ООД

40т.

100т.

Обособена позиция № 2: „Разработване на уеб портал и мобилно приложение”

№

Наименование на
участника

Техническа оценка (ТО) с относителна тежест 60 % в комплексната
оценка
Подпо
казате
лсрок за
разраб
отка
на уеб
портал
(ТО1)

Подпоказател срок за
разработка на
мобилно
приложение
(ТО2)

Подпоказ
ател срок за
пилотно
тестване
на уеб
портала и
мобилнот
о
приложен
ие (ТО3)

Подпоказ
ател срок за
отстраняв
ане на
пропуски
през
периода
на
пилотнот
о
тестване
(ТО4)

Подпок
азател срок на
гаранци
онна
поддръ
жка
(ТО5)

Техничес
ката
оценка
(ТО)
ТО=(ТО1
)+(ТО2)+
(ТО3)+
(ТО4)+
(ТО5)
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1.

„ИНФОСИСТЕМС
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
” ЕАД

20к.дни15т.

20к.дни-15т.

10к.дни-5т.

5р.дни5т.

60месец
а-20т.

60т.

2.

„ВИ ЕМ ЛАБС”
ООД

20к.дни15т.

20к.дни-15т.

10к.дни-5т.

5р.дни5т.

60месец
а-20т.

60т.

№

Предлагана цена

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА

в лв. без ДДС

Финансовата оценка
(ФО)

1.

„ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕАД

275 075,00лв.

30,21т.

2.

„ВИ ЕМ ЛАБС” ООД

207 806,00лв.

40т.

№

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА

Техническата
оценка (ТО)

Финансовата
оценка (ФО)

Комплексна
оценка
КО = ТО + ФО

1.

„ВИ ЕМ ЛАБС” ООД

60т.

40т.

100т.

2.

„ИНФОСИСТЕМС
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕАД

60т.

30,21т.

90,21т.

На 21.11.2018 г. от 10:30ч. в Заседателната зала (ст.202) на административната сграда на Община
Силистра, комисията продължи работата си на закрито заседание.
На основание чл. 61, т. 4 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39,
ал. 2 от ППЗОП в низходящ ред спрямо получените оценки. При проверката за съответствие на
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участниците, с изискванията за лично състояние и
10
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критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията констатира:
„ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕАД
Извършена бе проверка в Търговския регистър към Агенция по вписванията - представеният еЕЕДОП за
обособена позиция № 2 е подписан електронно от задължените лица по смисъла на чл. 40 от ППЗОП.
Форматът в който е предоставен, не позволява редактиране на неговото съдържание. Същият е
попълнен, чрез системата за еЕЕДОП.
1. В Част II, раздел А, т.д) на еЕЕДОП, не е посочен уеб адрес, органа или службата, издаваща
документа по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски – следва да
се приведе в съответствие;
2. Икономическият оператор декларира, че няма да използва капацитета на други субекти, за да
изпълни критериите за подбор и няма да възложи на трети страни изпълнението на част от
поръчката (Част II, раздел В и Г на еЕЕДОП);
3. Не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци
или социалноосигурителни вноски, както и основания свързани с конфликт на интереси (Част
III, раздел А, Б и В на еЕЕДОП);
4. Икономическият оператор декларира, че не е виновен за подаване на неверни данни при
предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за
изключване или за изпълнението на критериите за подбор, не е укрил такава информация, може
без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или
възложителя и не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на
решения от възлагащия орган или възложителя (Част III, раздел В на еЕЕДОП);
5. Не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
(Част III, раздел Г на ЕЕДОП);
6. По отношение на икономическото и финансово състояние, икономическият оперетор в Част IV,
раздел А, декларира общ годишен оборот, включително оборот в сферата, попадаща в обхвата на
поръчката за изисквания брой финансови години, който покрива минималните изисквания на
възложителя. След справка в Търговски регистър към Агенция по вписванията, комисията
установи съответствие с декларираните данни и критериите за подбор относно икономическото
и финансово състояние;
7. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор,
раздел В: Технически и професионални способности от еЕЕДОП, комисията установи
съответствие с критериите за подбор
относно техническите и професионални
11
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7.1 изпълнение на дейности с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка, в заложения от
Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника.
7.2 следния персонал, който ще изпълни поръчката:
7.2.1. Ключов експерт - Ръководител на екипа с придобита образователно-квалификационна степен
„Бакалавър”, специалност „Компютърни системи и технологии”. Лицето притежава над 6 (шест) години
професионален опит и има повече от 2 (два) изпълнени проекта за разработка на софтуер;
7.2.2. Ключов експерт – Водещ програмист с придобита образователно-квалификационна степен
„Магистър”, специалност „Компютърни системи и технологии” с придобит професионален опит в
разработване на софтуерни решения над 5 (пет) години;
7.2.3 Ключов експерт – Програмист- 2бр.:
7.2.3.1 с придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър”, специалност „Компютърни
системи и технологии” с над 3 (три) годишен професионален опит в разработването на софтуерни
решения;
7.2.3.2 с придобита образователно-квалификационна степен „Магистър”, специалност „Мехатроника” с
над 6 (шест) годишен професионален опит в разработването на софтуерни решения;
7.3 Ключов експерт – Експерт за осигуряване на качеството и тестване на софтуера (QA) с придобита
образователно-квалификационна степен „Бакалавър” специалност „Информатика” с над 5 (пет) години
професионален опит в осигуряване на качеството в проекти за разработване на софтуерни решения.
7.4 Ключов експерт – Дизайнер – с придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър”,
специалност „Инженерен дизайн” и над 5 (пет) годишен професионален опит в изработване на дизайн
към софтуерни решения.
8. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор,
раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление на
еЕЕДОП, икономическият оператор декларира, че може да представи сертификати, изготвени от
независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за
осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания – в
съответствие с критериите за подбор относно техническите и професионални способности
заложени от възложителя.
Предвид констатацията, комисията изиска в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на
уведомление, на основание чл. 61, ал. 6 от ППЗОП, участникът да представи коректно попълнен нов
еЕЕДОП за обособена позиция № 2 и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация.
Допълнително
предоставената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния12срок за получаване на оферти за участие.
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„ВИ ЕМ ЛАБС” ООД
Форматът в който е предоставен еЕЕДОП, не позволява редактиране на неговото съдържание. Същият е
попълнен, чрез системата за еЕЕДОП.
Участника представя един еЕЕДОП относим и за двете обособени позиции, подписан електронно от
задълженото лице по смисъла на чл. 40 от ППЗОП (справка в Търговския регистър към Агенция по
вписванията). В Раздел. III. Изисквания към участниците на документацията за участие в процедурата е
записано: „Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, то следва да
представи попълнен еЕЕДОП за всяка отделна обособена позиция (предвид обстоятелството, че
критериите за подбор са различни за всяка обособена позиция – по арг. от чл. 47, ал. 10 от ППЗОП”.
Участникът следва да представи еЕЕДОП за всяка от обособените позиции.
1. В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия
орган, не е вписан Вида на процедурата – да се приведе в съответствие;
2. В Част II, раздел А, т.д) на еЕЕДОП, не е посочен уеб адрес, органа или службата, издаваща
документа по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски – следва да
се приведе в съответствие;
3. В Част II, раздел А на еЕЕДОП, икономическият оператор вписва № и наименование на двете
обособени позиции на поръчката - следва да се приведе в съответствие предвид условието
разписано в Раздел. III. Изисквания към участниците на документацията за участие в
процедурата: „Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, то
следва да представи попълнен еЕЕДОП за всяка отделна обособена позиция (предвид
обстоятелството, че критериите за подбор са различни за всяка обособена позиция – по арг.
от чл. 47, ал. 10 от ППЗОП”.
4. Икономическият оператор декларира, че няма да използва капацитета на други субекти, за да
изпълни критериите за подбор и няма да възложи на трети страни изпълнението на част от
поръчката (Част II, раздел В и Г на еЕЕДОП);
5. Не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци
или социалноосигурителни вноски, както и основания свързани с конфликт на интереси (Част
III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП);
6. Икономическият оператор декларира, че не е виновен за подаване на неверни данни при
предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за
изключване или за изпълнението на критериите за подбор, не е укрил такава информация, може
без
забавяне
да
предостави
придружаващите документи, изисквани от
възлагащия орган или възложителя и не се13
е опитал да упражни непозволено влияние

www.interregrobg.eu

Проект “EasyGuide”, Проектен код 15.2.1.046 RO-BG 29
Водещ бенефициент Община Силистра
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя (Част III, раздел В
на еЕЕДОП);
7. Не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
(Част III, раздел Г на еЕЕДОП);
8. По отношение на икономическото и финансово състояние, икономическият оперетор в Част IV,
раздел А, декларира минимален годишен оборот за изисквания брой финансови години. След
справка в Търговски регистър към Агенция по вписванията, комисията установи съответствие на
декларираните данни от участника с публикуваната информация за 2015г. За да може да
удостовери съответствието с критерия за подбор касаещ икономическото и финансово
състояние, комисията реши да изиска от участника да представи и документите, чрез които
се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, а именно годишните финансови отчети (ГФО)
или техни съставни части и Справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в
обхвата на поръчката за 2016г. и 2017г..
9. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор,
раздел В: Технически и професионални способности от еЕЕДОП, икономическият оператор
декларира:
9.1 за обособена позиция № 1 - изпълнение на дейност с предмет, сходен с предмета на настоящата
поръчка - обособена позиция, в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена
офертата на участника;
9.2 за обособена позиция № 2 - изпълнение на дейности с предмет, сходен с предмета на настоящата
поръчка - обособена позиция, в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена
офертата на участника;
10. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор,
раздел В: Технически и професионални способности от еЕЕДОП, икономическият оператор
декларира:
10.1 следния персонал, който ще изпълни поръчката- обособена позиция № 1:
10.1.1. Ключов експерт - Ръководител на екипа с придобита образователно-квалификационна степен
„Бакалавър”, специалност „Компютърни системи и технологии”. Липсват данни и информация относно
професионалния опит на експерта и опита за изпълнени поне 2 (два) проекта за разработка на
софтуер – следва да се приведе в съответствие.
10.1.2. Ключов експерт – Водещ програмист с придобита образователно-квалификационна степен
„Бакалавър”, специалност „Компютърни системи и технологии”. Липсват данни и информация относно
14
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професионалния опит на експерта в разработване на софтуерни решения – следва да се приведе в
съответствие.
10.1.3 Ключов експерт – Програмист:
10.1.3.1 с придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър”, специалност „Математика и
информатика”. Липсват данни и информация относно професионалния опит на експерта в
разработване на софтуерни решения – следва да се приведе в съответствие;
10.1.3.2 с придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър”, специалност „Компютърни
системи и технологии”. Липсват данни и информация относно професионалния опит на експерта в
разработване на софтуерни решения – следва да се приведе в съответствие;
10.1.4 Ключов експерт – Експерт за осигуряване на качеството и тестване на софтуера (QA) с придобита
образователно-квалификационна степен „Бакалавър”, специалност „Математика и информатика”.
Липсват данни и информация относно професионалния опит на експерта в осигуряването на
качеството в проекти за разработването на софтуерни решения;
10.1.5 Ключов експерт – Дизайнер – с придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър”,
специалност „Електроника”. Липсват данни и информация относно професионалния опит на експерта
в изработване на дизайн към софтуерни решения.
10.2 следния персонал, който ще изпълни поръчката- обособена позиция № 2:
10.2.1. Ключов експерт - Ръководител на екипа с придобита образователно-квалификационна степен
„Бакалавър”, специалност „Компютърни системи и технологии”. Липсват данни и информация относно
професионалния опит на експерта и опита за изпълнени поне 2 (два) проекта за разработка на
софтуер – следва да се приведе в съответствие.
10.2.2. Ключов експерт – Водещ програмист с придобита образователно-квалификационна степен
„Бакалавър”, специалност „Компютърни системи и технологии”. Липсват данни и информация относно
професионалния опит на експерта в разработване на софтуерни решения – следва да се приведе в
съответствие.
10.2.3 Ключов експерт – Програмист:
10.2.3.1 Липсват данни и информация относно придобитата образователно-квалификационна степен
и специалност, както и професионалния опит на експерта в разработване на софтуерни решения –
следва да се приведе в съответствие;
10.2.3.2 с придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър”, специалност „Компютърни
системи и технологии”. Липсват данни и информация относно професионалния опит на експерта в
разработване на софтуерни решения – следва да се приведе в съответствие;
15
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придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър”, специалност „компютърни системи и
технологии”. Липсват данни и информация относно професионалния опит на експерта в
осигуряването на качеството в проекти за разработването на софтуерни решения;
10.2.5 Ключов експерт – Дизайнер – с придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър”,
специалност „Математика и информатика”. Липсват данни и информация относно професионалния
опит на експерта в изработване на дизайн към софтуерни решения.
11. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор,
раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление на
еЕЕДОП, икономическият оператор декларира, че може да представи сертификати, изготвени от
независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за
осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. Посочен е уеб
адрес и органа, издаващ документа.
От гореизложената информация, комисията установява съвместяване на позиции от екипите за
двете обособени позиции, както следва:
 Лицето заемащо позиция Ръководител екип за обособена позиция № 1, съвместява и
позиция Водещ програмист за обособена позиция № 2;
 Лицето заемащо позиция Водещ програмист за обособена позиция № 1, съвместява и
позиции ръководител екип и Програмист-2 за обособена позиция № 2;
 Лицето заемащо позиция Програмист-1 за обособена позиция № 1, съвместява и
позиция Дизайнер за обособена позиция № 2;
 Лицето заемащо позиция Програмист-2 за обособена позиция № 1, съвместява и
позиция Осигуряване на качеството и тестване на софтуера за обособена позиция № 2;
 Лицето заемащо позиция Осигуряване на качеството и тестване на софтуера за
обособена позиция № 1, съвместява и позиция Дизайнер за обособена позиция № 2;
 Лицето заемащо позиция Дизайнер за обособена позиция № 1, съвместява и позиция
Програмист – 1 за обособена позиция № 2.
В Раздел V. Критерии за подбор на документацията за участие в процедурата е записано: „Забележка:
Ключовите експерти могат да заемат повече от една позиция в екипа на всяка от обособените
позиции, при съблюдаване на конкретните изисквания. Не се допуска съвместяване на длъжности в
двете обособени позиции!”.
Участникът следва да отстрани установеното несъответствие!
Предвид гореизложените констатации, комисията изиска в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването
на уведомление, на основание чл. 61, ал. 6 от ППЗОП, участникът да представи коректно попълнени нов
и еЕЕДОПи за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 и/или други документи, които
съдържат
променена
и/или
допълнена16информация.
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Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са
настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие.
Комисията приключи своята работа на този етап, като ще продължи след получаване на допълнително
представените документи от участниците.

Председател: Н.Д.

_______П_________

Членове:
1. В.Н.

_______П_________

2. Р.Р.

_______П_________

3. Н.М.

_______П_________

4. Е.Х.

_______П_________

Данните са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД.
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