ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
гр.Белене 5930, ул. ”България” № 35, тел. (0658) 3 10 61, факс (0658) 3 10 62
E-mail: obshtinabl@abv.bg

П Р О Т О К О Л №2
във връзка с чл.39 ал.1 т.6, чл. 68 ал.10 и ал 11 т.2 буква „б” ЗОП
Във връзка с Протокол №1 от 24/09/2012 г. на комисия по чл.34 ЗОП, назначена със
Заповед № 1079/18.09.2012 г. на зам.-кмета на община Белене, за разглеждане, оценка и
класиране на получените оферти за участие в процедура по чл.14 ал.1 т.2 ЗОП с предмет:
„Доставки чрез покупка и монтаж (където е приложимо) на фабрично нови и
неупотребявани високопроходим автомобил 4х4 и оборудване за нуждите на Община Белене
по проект „Управление на извънредни ситуации, причинени от събития с опасен
хидроложки, метеорологичен и природен характер”- реф.№ 2(3i)-2.2-8, MIS ETC Code 142,
финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България
2007-2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2”, публикувана в Регистъра
по обществени поръчки с идент. № 00661-2012-0011, бяха изискани от участници да
представят допълнително, установени липсващи документи в плик 1, съгласно поставените
изисквания на Възложителя посочени в Обявлението в Регистър по ОП по преписка №
00661-2012-0011 и указанията на документацията за участие.
На 03/10/2012 год., в 13:30 ч. в зала № 16 на административната сграда на Община
Белене, находяща се на ул. “България” № 35, заседава комисия в състав,
Председател:
Момчил Недялков Спасов – Заместник-кмет на Община Белене
Членове:
1. Милен Павлов Дулев – Заместник-кмет на Община Белене;
2. Инж. Иванка Николаева Куркова – началник отдел „ЕОЧ” в Община Белене
3. Ирина Димитрова Чоранова – старши юрисконсулт в Община Белене;
4. Юлиян Атанасов Господинов - гл. експерт “РУП” в Община Белене;
5. Цветомир Николаев Цветанов – гл. експерт „ИРиОП” в Община Белене;
6. Митана Цветанова Митрикова – гл. специалист „ОМПиГЗ” в Община Белене –
заместващ основния член на комисията Виолета Динова, поради ползване на
отпуск от последния по чл. 169 ал.1 от КТ.
Възложителят предаде допълнителните документи, получени след искане с Протокол №1, на
горепописаната комия и същите бяха отворени и разгледани по същество.
Постъпили са пликове с допълнителни документи, както следва:
№

Наименование на участника

ЕТ „Тинка 47 - Мостанева”
гр. Златоград
“Евромаркет Компресорс” АД,
2.
гр. София
1.

Регистрационен
номер на
Дата на получаване на офертата
офертата
РД-26-00/36

26/09/2012 г.

РД-26-00/37

26/09/2012 г.

3.

„Под вода” ООД, гр. София

РД-26-00-35

26/09/2012г.

4.

„Акваданс” ООД,
гр. Варна

РД-26-00-40

27/09/2012г.

Резултати от работата на комисията:
1. ЕТ „Тинка 47-Тинка Мостанева” със седалище и адрес на управление гр.
Златоград, 4980, ул. „Ангел Киряков” № 12А, ЕИК 200320123 с управител Тинка Асенова
Мостанева.
При отваряне на плика в него се намериха документи, в общ обем 2 /два/ листа със
следното съдържание:
- подписани и подпечатани образци, че участникът няма да използва
подизпълнители при изпълнение на поръчката по позиции 8 „Противогази граждански”
и 9 „Противопожарни тупалки”;
2. „Евромаркет Компресорс” АД – със седалище и адрес на управление гр. София,
п.к. 1784, ж.к. Младост 1, бул. „Андрей Ляпчев” № 51, ЕИК 130185141, представлявано от
Татяна Маринова Бечева в качеството на изп. директор и Ивайло Георгиев Борисов –
председател на СД.
При отваряне на плика в него се намериха документи в общ обем 2 /два/ листа със
следното съдържание:
- попълнени и подписани декларации от Татяна Маринова Бечева – изпълнителен
директор и Ивайло Георгиев Борисов – председател на СД по образците от документацията
за участие, че участникът няма да ползва подизпълнители при изпълнение на
поръчката за позиция 3 „Дизелови електрически генератори”;
3. „Под вода” ООД – със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1612, ж.к.
Красно село, бл.193, вх.Б, ет.9, ап.53, ЕИК 175095369, с управители Златин Кирилов Радев и
Веселин Михайлов Михайлов.
При отваряне на плика в него се намери 1 лист придружително писмо и 1
бр.електронен носител /CD/ с надпис „Под Вода” ООД плик 1 pdf със следното съдържание:
- сканирани всички документи в плик 1 на участника;
4. „Акваданс” ООД със седалище и адрес на управление гр. Варна 9010, ул.
„Карамфил” № 34, вх. Б, ет.5, ап.9, ЕИК 103872599 с управители Асен Красимиров Атанасов
и Димитринка Велчева Хаджииванова.
При отваряне на плика в него се намериха документи, в общ обем 3 /три/ листа с
представени следните допълнителни документи:
1. Придружително писмо - 1 /един/ лист, до Община Белене от Асен Атанасов –
управител на „Акаваданс” ООД, относно допълнителни документи искани, съгласно
Протокол №1: Документ за регистрация по ЗДДС.
2. Заверено копие „Вярно с оригинала” на документ за регистрация по ЗДДС BG103872599, дата на регистрация 10.06.2004г. – заверено „Вярно с оригинала”
копие.
3. Справка от НАП за фирми регистрирани по ЗДДС – „Акваданс” ООД, ЕИК 103872599
с дата на регистрация по ЗДДС 11.06.2004г. – заверено „Вярно с оригинала”.
След като се запозна обстойно с документите в пликовете № 1 „Документи за
подбор” и допълнително представените от участниците документи, при преценката си за
условията за подбор и допустимост, предвид изискванията на Възложителя, зададени в
обявлението и на основание чл.39, ал.1 т.6 и чл.68 ал. 10 от ЗОП, комисията
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:

I. Предлага на Възложителя да прекрати процедурата частично само за Обособена
позиция № 2 „Водолазно оборудване” на основание чл. 39 ал.1 т.6 от ЗОП, тъй като са
открити несъответствия между техническата спецификация за тази позиция и образецът от
документацията „Параметри на оборудването”, утвърдени от Възложителя за тази позиция
и качени в профила на купувача за изтегляне от участниците за попълване и прилагане в
офертите. Възложителят да открие нова процедура за водолазно оборудване в съответствие с
чл. 39 ал. 6 ЗОП, след като бъдат отстранение разминаванията между техническата
спецификация и записите в образеца „Параметри на оборудването”. За новата поръчка да се
използва възможността за подаване на оферти в съкратените срокове по чл.64 ал. 2 и 3 ЗОП,
тъй като за настоящата процедура има публикувано обявление за предварителна
иформация в ОФЕС 2012/S 37-059714 http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:597142012:TEXT:BG:HTML
Мотиви за частичното прекратяване:
Установени са нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които
не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена – чл.
39 ал.1 т.6 ЗОП .
II. Комисията допуска до разглеждане по същество на документите в плик 2
„Предложение за изпълнение на поръчката” на:
1. „Лодкостроител - К” ООД със седалище и адрес на управление гр. Тутракан
7600, ул. „Дон” № 10, ЕИК 118027874 с управител Венцислав Николов Якимов, с подадена
оферта вх. № 26-00/7 от 13.09.2012г. за обществена поръчка с предмет: „Доставки чрез
покупка и монтаж (където е приложимо) на фабрично нови и неупотребявани
високопроходим автомобил 4х4 и оборудване за нуждите на Община Белене” по Обособена
позиция № 5 „Моторни лодки” – 2бр.
Съдържание на плик 2:
- електронен носител /CD/ - със записани на него документите в плик 2;
- Попълнена техническа оферта – по образец – 4 листа, подписана от Венцислав Якимов –
Управител;
- Попълнен образец - параметри по предложението за изпълнение на поръчката- 3 листа –
за доставка на лодка тип „катер с отворен палуба” 1 брой със съответното оборудване и
лодка тип „гребна лодка” със съответното оборудване.
- Каталог (на български език) на катер с отворена палуба „Зефир 4” с технически данни (на
български език) и снимки, гаранционна карта, декларация за съответствие на катер
„Зефир-4”, инструкция за експлоатация (на български език);
- Каталог (на български език) на гребна лодка „ЯЛ-6”, технически данни на гребна лодка
„ЯЛ-6” – на български език, сников материал, декларация за съответствие, гаранционна
карта, инструкции за експлоатация (на български език);
В офертата си участникът „Лодкостроител-К” ООД е направил следното предложение:
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ – 60 КАЛЕНДАРНИ ДНИ ;
ГАРАНЦИОНЕН СРОК ЗА ВИДОВЕТЕ ТЕХНИКА / ОБОРУДВАНЕ :
– и на двете лодки - 2/две/ години;
– гаранционен срок на двигателите и на двете лодки – 2 /две/ години;
– гаранционен срок на ремаркетата и на двете лодки – 1/една/ година;
Срок на валидност на офертата – 125 календарни дни след крайния срок за подаване на
оферти.
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В пликовете 1 и 2 от офертата си „Лодкостроител - К” ООД е представил нужните
документи съгласно условията за допустимост на офертата по Обявлението за обществената
поръчка и документацията. Участникът отговаря на изискванията на Възложителя по
техническата спецификация по позиция 5 – Моторни лодки – 2 броя
На основание чл. 71 ал. 1 и чл. 72 ал.2 ЗОП комисията допуска „Лодкостроител - К”
ООД до отваряне на плика с предлагана цена по позиция 5.
2. ЕТ „Тинка 47-Тинка Мостанева” със седалище и адрес на управление гр.
Златоград, 4980, ул. „Ангел Киряков” № 12А, ЕИК 200320123 с управител Тинка Асенова
Мостанева, с подадена оферта вх. № 26-00/8 от 14.09.2012г. за обществена поръчка с
предмет: „Доставки чрез покупка и монтаж (където е приложимо) на фабрично нови и
неупотребявани високопроходим автомобил 4х4 и оборудване за нуждите на Община
Белене” по Обособени позиции № 8 „Противогази граждански” и № 9 „Противопожарни
тупалки”.
Съдържание на плик 2 по позиция № 8 „Противогази граждански”:
- електронен носител /CD/ - със записани на него документи;
- Попълнена техническа оферта – по образец – 3 листа, подписана от Тинка Мостанева –
Управител;
- Попълнен образец - параметри по предложението за изпълнение на поръчката - 2 листа–
за доставка на 100 броя противогази за нуждите на Община Белене;
- липсва снимков материал и/или каталог на производител или търговеца по
доставката предмет на поръчката;
В плик 2 по позиция 8 участникът ЕТ „Тинка 47-Тинка Мостанева” е направил следното
предложение:
СРОК ЗА ДОСТАВКА НА ПРОТИВОГАЗИТЕ – 15 /ПЕТНАДЕСЕТ/ КАЛЕНДАРНИ
ДНИ.
ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА ПРОТИВОГАЗИТЕ – 10/ ДЕСЕТ/ ГОДИНИ
Срок на валидност на офертата – 120 календарни дни след крайния срок за подаване на
оферти.
В плик 2 по позиция № 8 „Противогази граждански” ЕТ „Тинка 47-Тинка
Мостанева” не е представил снимкова и каталожна информация (на български език) на
производител или търговеца по доставката предмет на поръчката – противогази
граждански в съответствие с условията на поръчката посочени в документацията за участие
– стр.17, т.2.3, раздел III „Оферта” - „Съдържание на ПЛИК № 2: - каталози, упътване,
инструкции на производителя на оборудването, което не трябва да съдържа надписани
цени по него.”
На основание чл. 68 ал. 11 т.2 буква „б” ЗОП комисията изисква от участника да
представи допълнителни доказателства по данните от документите в плик 2, а именно
снимкова и/или каталожна информация на български език за противогазите,
подкрепяща данните посочени в плик 2, в срок от 3 /три/ работни дни от получаване на
настоящия протокол. Според регламента на чл. 68 ал.11 т. „б” допълнителната информация
не може да се използва за промяна на направеното вече техническо предложение. Ако
допълнителните доказателства не бъдат получени в деловодството на Възложителя в
уговорения срок или при проверката от комисията се установи, че има разминаване
или несъответствие между вече подаденото в плик 2 техническо предложение и
допълнително представените доказателства, участникът ще бъде отстранен от понататъшно участие в процедурата по тази позиция на основание чл. 69 ал.1 т.3 и чл.69а
ал. 1 от ЗОП.
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Съдържание на плик 2 по позиция № 9 „Противопожарни тупалки”:
- електронен носител /CD/ - със записани на него документи;
- Попълнена техническа оферта – по образец – 3 листа, подписана от Тинка Мостанева –
Управител;
- Попълнен образец - параметри по предложението за изпълнение на поръчката – 1 лист –
за доставка на 100 броя противопожарни тупалки за нуждите на Община Белене;
- липсва снимков материал и/или каталог на производител или търговеца по
доставката предмет на поръчката;
В плик 2 по позиция 9 участникът ЕТ „Тинка 47-Тинка Мостанева” е направил следното
предложение:
СРОК ЗА ДОСТАВКА НА ПРОТИВОПОЖАРНИТЕ ТУПАЛКИ– 15 /ПЕТНАДЕСЕТ/
КАЛЕНДАРНИ ДНИ.
ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА ПРОТИВОПОЖАРНИТЕ ТУПАЛКИ – 3/ТРИ/ ГОДИНИ.
Срок на валидност на офертата – 120 календарни дни след крайния срок за подаване на
оферти.
В плик 2 по позиция № 9 „Противопожарни тупалки” ЕТ „Тинка 47-Тинка
Мостанева” не е представил снимкова и каталожна информация (на български език) на
производител или търговеца по доставката предмет на поръчката – противопожарни
тупалки, в съответствие с условията на поръчката посочени в документацията за участие –
стр.17, т.2.3, раздел III „Оферта” - „Съдържание на ПЛИК № 2: - каталози, упътване,
инструкции на производителя на оборудването, което не трябва да съдържа надписани
цени по него.”
На основание чл. 68 ал. 11 т.2 буква „б” ЗОП комисията изисква от участника да представи
допълнителни доказателства по данните от документите в плик 2, а именно снимкова
и/или каталожна информация на български език за противопожарните тупалки,
подкрепяща данните посочени в плик 2, в срок от 3 /три/ работни дни от получаване на
настоящия протокол. Според регламента на чл. 68 ал.11 т. „б” допълнителната информация
не може да се използва за промяна на направеното вече техническо предложение. Ако
допълнителните доказателства не бъдат получени в деловодството на Възложителя в
уговорения срок или при проверката от комисията се установи, че има разминаване
или несъответствие между вече подаденото плик 2 техническо предложение и
допълнително представените доказателства, участникът ще бъде отстранен от понататъшно участие в процедурата по тази позиция на основание чл. 69 ал.1 т.3 и чл.69а
ал. 1 от ЗОП.
3. „Нортрак” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София 1113, ул.
„Елемаг” № 15, бл.307, ет.7, ап.38, ЕИК 175164000 с управител Петър Боянов Гергов, с
подадена оферта вх. № 26-00/10 от 17.09.2012г. за обществена поръчка с предмет:
„Доставки чрез покупка и монтаж (където е приложимо) на фабрично нови и
неупотребявани високопроходим автомобил 4х4 и оборудване за нуждите на Община
Белене” по Обособена позиция № 4 „Моторни водни помпи” – 12бр.
Съдържание на плик 2:
- електронен носител /CD/ - със записани на него документите в плик 2;
- Попълнена техническа оферта – по образец – 4 листа, подписана от Петър Гергов –
Управител;
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- Попълнен образец - параметри по предложението за изпълнение на поръчката (3 листа) –
за доставка на: моторна помпа на колела – 4 броя, моторна помпа за отпадни /дренажни/
води – 4 броя, моторна водна помпа за отпадни /дренажни/ води – лека – 4 броя;
- каталожна информация на български език със снимков материал и технически параметри
от производителя на помпи модел „Honda” (бензин);
В плик 2 от офертата си участникът „Нортрак” ЕООД е направил следното
предложение:
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ – 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ ;
ГАРАНЦИОНЕН СРОК ЗА ВИДОВЕТЕ ТЕХНИКА / ОБОРУДВАНЕ :
– на всички 12 броя моторни водни помпи- 2/две/ години;
Срок на валидност на офертата – 120 календарни дни след крайния срок за подаване на
оферти.
В пликовете 1 и 2 от офертата си „Нортрак” ЕООД е представил нужните документи
съгласно условията за допустимост на офертата по Обявлението за обществената поръчка и
документацията. Участникът отговаря на изискванията на Възложителя по техническата
спецификация по позиция 4 – Моторни водни помпи – 12 броя.
На основание чл. 71 ал. 1 и чл. 72 ал.2 ЗОП комисията допуска „Нортрак” ЕООД до
отваряне на плика с предлагана цена по позиция 4.
4. „ВиА Интеркар 2007” ООД със седалище и адрес на управление гр. Плевен 5800,
ж.к. Дружба, Автокомплекс Тойота № 1, ЕИК 114682522 с управители Десислава Петева
Динкова и Веселин Валентинов Мързаков, с подадена оферта вх. № 26-00/11 от 17.09.2012г.
за участието в обществена поръчка с предмет: „Доставки чрез покупка и монтаж (където е
приложимо) на фабрично нови и неупотребявани високопроходим автомобил 4х4 и
оборудване за нуждите на Община Белене” по Обособена позиция № 1 „Фабрично нов,
неупотребяван автомобил с висока проходимост 4 x 4” – 1 бр.
Съдържание на плик 2:
- електронен носител /CD/ - със записани на него документите в плик 2;
- Попълнена техническа оферта – по образец – 2 листа, подписана от Десислава Динкова и
Веселин Мързаков – Управители;
- Попълнен образец - параметри по предложението за изпълнение на поръчката (2 листа) –
за доставка на: високопроходим автомобил 4х4 – 1 брой, модел Toyota Hilux;
- каталог на производителя на български език;
В офертата си участникът „ВиА Интеркар 2007” ООД е направил следното предложение:
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА – 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ;
ГАРАНЦИОНЕН СРОК ЗА ВИСОКОПРОХОДИМИЯ АВТОМОБИЛ:
– 5/пет/ години или 160 000 /сто и шестдесет хиляди/ км;
Срок на валидност на офертата – 120 календарни дни след крайния срок за подаване на
оферти.
В пликовете 1 и 2 от офертата си „ВиА Интеркар 2007” ООД е представил нужните
документи съгласно условията за допустимост на офертата по Обявлението за обществената
поръчка и документацията. Участникът отговаря на изискванията на Възложителя по
техническата спецификация по позиция 1 – Високопроходим автомобил 4х4 – 1 брой.
На основание чл. 71 ал. 1 и чл. 72 ал.2 ЗОП комисията допуска „ВиА Интеркар
2007” ООД до отваряне на плика с предлагана цена по позиция 1.
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5. „Алдира 09” ООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас 8000, ул. „Сан
Стефано” № 60А, ет.2, ап.5, ЕИК 200875057 с управител Лилия Димитрова Калудова, с
подадена оферта вх. № 26-00/13 от 17.09.2012г. за обществена поръчка с предмет: „Доставки
чрез покупка и монтаж (където е приложимо) на фабрично нови и неупотребявани
високопроходим автомобил 4х4 и оборудване за нуждите на Община Белене” по Обособени
позиции: № 3 „Дизелови електрически генератори” – 3 бр., № 4: „Моторни водни
помпи” – 12 бр., и №7 „Ръчно водими снегорини” – 6 бр.
Съдържание на плик 2 по позиция 3 – Дизелови електрически генератори:
- електронен носител /CD/ - със записани на него документите в плик 2;
- Попълнена техническа оферта – по образец – 4 листа подписана от Лилия Калудова –
Управител;
- Попълнени образци - параметри по предложението за изпълнение на поръчката:
- 4 листа, за доставка и монтаж на 1 брой трифазен дизелов генератор за резервно
захранване за външен монтаж за нуждите на Община Белене, модел AKSA APD 150A;
- 4 листа, за доставка и монтаж на 1 брой трифазен дизелов генератор за резервно
захранване за вътрешен монтаж за нуждите на Община Белене, модел AKSA AD 330;
- 4 листа, за доставка и монтаж на 1 брой трифазен дизелов генератор за
постоянен режим на работа монтиран на колесар за нуждите на Община Белене, модел
AKSA AJD 75;
Приложени са технически описания на български език за трите вида генератори, ведно с
техническите им характеристики, както и оригиналните описания от производител на
английски език;
В плик 2 по позиция 3 в офертата си участникът „Алдира 09” ООД е направил следното
предложение по тази позиция:
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МОНТАЖ И ИНСТАЛАЦИЯ – 75 КАЛЕНДАРНИ ДНИ;
ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА ДИЗЕЛОВИТЕ ГЕНЕРАТОРИ:
– 1/една/ година;
Срок на валидност на офертата – 120 календарни дни след крайния срок за подаване на
оферти.
В плик 1 и в плик 2 от офертата си за позиция 3, „Алдира 09” ООД е представил
нужните документи съгласно условията за допустимост на офертата по Обявлението за
обществената поръчка и документацията. Участникът отговаря на изискванията на
Възложителя по техническата спецификация по позиция 3 – дизелови електрически
генератори.
На основание чл. 71 ал. 1 и чл. 72 ал.2 ЗОП комисията допуска „Алдира 09” ООД до
отваряне на плика с предлагана цена по позиция 3.
Съдържание на плик 2 по позиция 4 – Моторни водни помпи:
- електронен носител /CD/ - със записани на него документите в плик 2;
- Попълнена техническа оферта – по образец – 4 листа, подписана от Лидия Калудова –
Управител;
- Попълнен образец - параметри по предложението за изпълнение на поръчката (3 листа) –
за доставка на: моторна помпа на колела – 4 броя, моторна помпа за отпадни /дренажни/
води – 4 броя, моторна водна помпа за отпадни /дренажни/ води – лека – 4 броя;
- информация на български език със снимков материал и технически параметри от
производителя на помпи;
В плик 2 по позиция 4 участникът „Алдира 09” ЕООД е направил следното предложение по
тази позиция:
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ – 75 КАЛЕНДАРНИ ДНИ ;
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ГАРАНЦИОНЕН СРОК ЗА ВИДОВЕТЕ ТЕХНИКА / ОБОРУДВАНЕ :
– на всички 12 броя моторни водни помпи- 1/една/ година;
Срок на валидност на офертата – 120 календарни дни след крайния срок за подаване на
оферти.
За моторните помпи за отпадни /дренажни/ води (4 бр.) в техническото задание
Възложителя е заложил изискване за мощност на двигателя „над 6,5 к.с.”, а участникът
„Алдира 09” ООД е предложил в образеца „Параметри на оборудването”, мощност на
двигателя за тази техника „6,5 к.с.”. Записът на Възложителя е мощността на двигателя в
числова стойност да е по-голяма („над”) от 6,5 к.с., а не „по-голяма или равна на 6,5
к.с.”

Поради тази причина комисията не допуска участника до отваряне на плика с
ценово предложение по обособена позиция 4 „Моторни водни помпи” и предлага
участника за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата по тази позиция.
Мотиви за предложението за отстраняване на участника:
Участникът е предложил техника със следните параметри в техническото си
предложение: Помпа моторна за отпадни /дренажни/ води – 4 броя:
‐ мощност на двигателя: искано от Възложителя в техническата спецификация над 6,5
к.с.; оферирано от участника 6,5 к.с.– не отговаря на изискванията на
Възложителя.
Правно основание за отстраняване:
чл. 69 ал. 1 т.3 ЗОП - Несъответствие с исканите технически параметри заложени
в техническите задания по позиция № 4; Въпреки, че останалите видове моторни помпи от
групата отговарят на техническите изисквания, Възложителя е обявил поръчката за
изпълнение в пълен обем за всяка позиция, а не за отделни нейни части, и не е предвидена
възможност за предлагане на варианти в офертата.
Съдържание на плик 2 по позиция 7 „Ръчно водими снегорини”:
- електронен носител /CD/ - със записани на него документите в плик 2;
- Попълнена техническа оферта – по образец – 4 листа, подписана от Лилия Калудова –
Управител;
- Попълнен образец - параметри по предложението за изпълнение на поръчката (1 лист) –
за доставка на: ръчно водими снегорини – 6 броя MTD Snow Throx 90;
- каталожна информация на български и английски език със снимков материал и
технически параметри от производителя;
В плик 2 по позиция 7 участникът „Алдира 09” ООД е направил следното предложение по
тази позиция:
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ – 75 КАЛЕНДАРНИ ДНИ ;
ГАРАНЦИОНЕН СРОК ЗА ВИДОВЕТЕ ТЕХНИКА / ОБОРУДВАНЕ :
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– на всички 6 броя снегорини - 1/една/ година;
Срок на валидност на офертата – 120 календарни дни след крайния срок за подаване на
оферти.
В плик 1 и в плик 2 от офертата си за позиция 7, „Алдира 09” ООД е представил
нужните документи съгласно условията за допустимост на офертата по Обявлението за
обществената поръчка и документацията. Участникът отговаря на изискванията на
Възложителя по техническата спецификация по позиция 7 – Ръчно водими снегорини – 6
броя.
На основание чл. 71 ал. 1 и чл. 72 ал.2 ЗОП комисията допуска „Алдира 09” ООД до
отваряне на плика с предлагана цена по позиция 7.
6. „Енеркемикал" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Плевен 5800, ул.
„Лайка” № 41, вх.Б, ет.1, ап.1, ЕИК 114608298 с управител Ивайло Богданов Георгиев, с
подадена оферта вх. № 26-00/14 от 17.09.2012г. за участие в обществена поръчка с предмет:
„Доставки чрез покупка и монтаж (където е приложимо) на фабрично нови и
неупотребявани високопроходим автомобил 4х4 и оборудване за нуждите на Община
Белене” по Обособена позиция № 9 „Противопожарни тупалки” – 100 бр.
Съдържание на плик 2:
- електронен носител /CD/ - със записани на него документите в плик 2;
- Попълнена техническа оферта – по образец – 3 листа, подписана от Ивайло Георгиев –
Управител;
- Попълнен образец - параметри по предложението за изпълнение на поръчката (1 лист) –
за доставка на: противопожарни тупалки – 100 броя;
- информация на български език със снимков материал и технически параметри на
противопожарна тупалка;
В плик 2 от офертата си участникът „Енеркемикал” ЕООД е направил следното
предложение:
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ – 14 КАЛЕНДАРНИ ДНИ ;
ГАРАНЦИОНЕН СРОК ЗА ВИДОВЕТЕ ТЕХНИКА / ОБОРУДВАНЕ :
– на всички 100 броя противопожарни тупалки - 6/шест/ месеца;
Срок на валидност на офертата – 121 календарни дни след крайния срок за подаване на
оферти.
В пликовете 1 и 2 от офертата си „Енеркемикал” ЕООД е представил нужните
документи съгласно условията за допустимост на офертата по Обявлението за обществената
поръчка и документацията. Участникът отговаря на изискванията на Възложителя по
техническата спецификация по позиция 9 – Противопожарни тупалки – 100 броя.
На основание чл. 71 ал. 1 и чл. 72 ал.2 ЗОП комисията допуска „Енеркемикал”
ЕООД до отваряне на плика с предлагана цена по позиция 9.
7. „Еврогруп - 33” ЕООД – със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, п.к.
4004, р-н Южен, ул. „Георги Икономов” № 16, ет.2, ап.2, ЕИК 115822682 с управител
Пламен Манолов Янков, с подадена оферта вх. № 26-00-15/17.09.2012 г. за обществена
поръчка с предмет: „Доставки чрез покупка и монтаж (където е приложимо) на фабрично
нови и неупотребявани високопроходим автомобил 4х4 и оборудване за нуждите на Община
Белене” по Обособена позиция №3 Дизелови електрически генератори.
Съдържание на плик 2:
- електронен носител /CD/ - със записани на него документите в плик 2;
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- Попълнена техническа оферта – по образец – 4 листа, подписана от Пламен Янков–
Управител;
- Попълнени образци - параметри по предложението за изпълнение на поръчката:
- 4 листа, за доставка и монтаж на 1 брой трифазен дизелов генератор за резервно
захранване за външен монтаж за нуждите на Община Белене, модел VISA P130GX;
- 4 листа, за доставка и монтаж на 1 брой трифазен дизелов генератор за резервно
захранване за вътрешен монтаж за нуждите на Община Белене, модел VISA 300 GX;
- 4 листа, за доставка и монтаж на 1 брой трифазен дизелов генератор за
постоянен режим на работа монтиран на колесар за нуждите на Община Белене, модел
VISA D61 GX;
Приложени са техническа информация и описания на английски език и схеми за трите
вида генератори, ведно с техническите им характеристики;
В плик 2 „Еврогруп-33” ЕООД е направил следното предложение по тази позиция:
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МОНТАЖ И ИНСТАЛАЦИЯ 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ;
ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА ДИЗЕЛОВИТЕ ГЕНЕРАТОРИ:
– 2/две/ години;
Срок на валидност на офертата – 120 календарни дни след крайния срок за подаване на
оферти.
В плик 2 „Еврогруп-33” ЕООД не е представил техническата информация на
български език от производителя, в съответствие с условията на поръчката посочени в
документацията за участие – стр.18, т.3, раздел III „Оферта” - „Съдържание на ПЛИК № 2
„Ако в предложението са включени документи и препоръки (референции) на чужд език, то
следва да са придружени от превод на български език.”
На основание чл. 68 ал. 11 т.2 буква „б” ЗОП комисията изисква от участника да
представи допълнителни доказателства по данните от документите в плик 2, а именно
техническата информация в превод на български език, подкрепяща данните от
техническата информация и описанието в плик 2, в срок от 3 /три/ работни дни от
получаване на настоящия протокол. Според регламентна на чл. 68 ал.11 т. „б”
допълнителната информация не може да се използва за промяна на направеното вече
техническо предложение. Ако допълнителните доказателства не бъдат получени в
деловодството на Възложителя в уговорения срок или при проверката от комисията се
установи, че има разминаване или несъответствие между вече подаденото в плик 2
техническо предложение и допълнително представените доказателства, участникът ще
бъдете отстране от по-нататъшно участие в процедурата по тази позиция на основание
чл. 69 ал.1 т.3 и чл.69а ал. 1 от ЗОП.
8. „Под вода” ООД – със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1612, ж.к.
Красно село, бл.193, вх.Б, ет.9, ап.53, ЕИК 175095369, с управители Златин Кирилов Радев и
Веселин Михайлов Михайлов, с подадена оферта вх. № 26-00/16 от 17.09.2012г. за
обществена поръчка с предмет: „Доставки чрез покупка и монтаж (където е приложимо)
на фабрично нови и неупотребявани високопроходим автомобил 4х4 и оборудване за
нуждите на Община Белене” по Обособени позиции № 2 „Водолазно оборудване” – 2 бр.
и Обособена позиция № 8 – „Противогази граждански” – 100 бр.
• позиция 2 „Водолазно оборудване” се прекратява, съгласно т.I на стр.2 от Протокола;
• В плик 2 по позиция 8 „Противогази граждански” участникът „Под вода” ООД е
направил следното предложение по тази позиция;
- електронен носител /CD/ - със записани на него документите в плик 2;
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- Попълнена техническа оферта – по образец – 3 листа, подписана от Веселин Михайлов –
Управител;
- Попълнен образец - параметри по предложението за изпълнение на поръчката (2 листа) –
за доставка на: противогази граждански– 100 броя марка Dräger;
- информация на български език със снимков материал, сертификати за съответствие,
технически параметри на противогазите;
В плик 2 по позиция 8 от офертата си участникът „Под вода” ООД е направил следното
предложение:
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ –40 КАЛЕНДАРНИ ДНИ ;
ГАРАНЦИОНЕН СРОК ЗА ВИДОВЕТЕ ТЕХНИКА / ОБОРУДВАНЕ :
– за панорамната маска - 120/сто и двадесет/ месеца;
– за филтъра – 72 /седемдесет и два/ месеца;
Срок на валидност на офертата – 120 календарни дни след крайния срок за подаване на
оферти.
В плик 1, и в плик 2 от офертата си за позиция 8 офертата си „Под вода” ООД е
представил нужните документи съгласно условията за допустимост на офертата по
Обявлението за обществената поръчка и документацията. Участникът отговаря на
изискванията на Възложителя по техническата спецификация по позиция 8 – Противогази
граждански – 100 броя.
На основание чл. 71 ал. 1 и чл. 72 ал.2 ЗОП комисията допуска Под вода” ООД до
отваряне на плика с предлагана цена по позиция 8.
9. „Евромаркет Компресорс” АД – със седалище и адрес на управление гр. София,
п.к. 1784, ж.к. Младост 1, бул. „Андрей Ляпчев” № 51, ЕИК 130185141, представлявано от
Татяна Маринова Бечева, в качеството на Изп. директор и Ивайло Георгиев Борисов, в
качеството на Председател на СД, с подадена оферта вх. № 26-00/17 от 17.09.2012г. за
обществена поръчка с предмет: „Доставки чрез покупка и монтаж (където е приложимо)
на фабрично нови и неупотребявани високопроходим автомобил 4х4 и оборудване за
нуждите на Община Белене”, Обособена позиция № 3 „Дизелови електрически
генератори” – 3 бр.
Съдържание на плик 2:
- електронен носител /CD/ - със записани на него документите в плик 2;
- Попълнена техническа оферта – по образец – 3 листа, подписана от Татяна Бечева – Изп.
директор и Ивайло Борисов – председател на СД;
- Попълнени образци - параметри по предложението за изпълнение на поръчката:
- 4 листа, за доставка и монтаж на 1 брой трифазен дизелов генератор за резервно
захранване за външен монтаж за нуждите на Община Белене, модел DPBS 150 E ME;
- 4 листа, за доставка и монтаж на 1 брой трифазен дизелов генератор за резервно
захранване за вътрешен монтаж за нуждите на Община Белене, модел HDW-300 T5;
- 4 листа, за доставка и монтаж на 1 брой трифазен дизелов генератор за
постоянен режим на работа монтиран на колесар за нуждите на Община Белене, модел
DPS 60;
Приложени са технически описания на английски език за трите вида генератори, ведно с
техническите им характеристики, както и оригиналните описания от производител на
английски език;
В плик 2 участникът „Евромаркет компресорс” АД е направил следното предложение по
тази позиция:
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МОНТАЖ И ИНСТАЛАЦИЯ – 40 КАЛЕНДАРНИ ДНИ;
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ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА ДИЗЕЛОВИТЕ ГЕНЕРАТОРИ:
– за трифазен ДГ за вътрешен и външен монтаж – 24 /двадесет и четири/ месеца
или 1 000 моточаса – което се достигне първо;
– за трифазен ДГ на колесар – 12 месеца
Срок на валидност на офертата – 120 календарни дни след крайния срок за подаване на
оферти.
На основание чл. 68 ал. 11 т.2 буква „б” ЗОП комисията изисква от участника да
представи допълнителни доказателства по данните от документите в плик 2, а именно
техническата информация в превод на български език, подкрепяща данните от
техническата информация и описанието в плик 2, в срок от 3 /три/ работни дни от
получаване на настоящия протокол. Според регламентна на чл. 68 ал.11 т. „б”
допълнителната информация не може да се използва за промяна на направеното вече
техническо предложение. Ако допълнителните доказателства не бъдат получени в
деловодството на Възложителя в уговорения срок или при проверката от комисията се
установи, че има разминаване или несъответствие между вече подаденото в плик 2
техническо предложение и допълнително представените доказателства, участникът ще
бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по тази позиция на основание
чл. 69 ал.1 т.3 и чл.69а ал. 1 от ЗОП.
10. ЕТ „Техноселект – Людмил Веселинов”– със седалище и адрес на управление
гр. Свищов, п.к. 5250, ул. „Цар Освободител” № 108, бл. Гагарин - 1, ЕИК 104591231,
представлявано от Людмил Веселинов Любенов, в качеството на управител, с подадена
оферта вх. № 26-00/18 от 17.09.2012 г. за участие в обществена поръчка с предмет: Доставки
чрез покупка и монтаж (където е приложимо) на фабрично нови и неупотребявани
високопроходим автомобил 4х4 и оборудване за нуждите на Община Белене” по Обособена
позиция № 4 Моторни водни помпи, Обособена позиция № 6 Гръбни пръскачки и
Обособена позиция № 7 Ръчно водими снегорини.
Съдържание на плик 2 по позиция 4:
- електронен носител /CD/ - със записани на него документите в плик 2;
- Попълнена техническа оферта – по образец – 3 листа, подписана от Людмил Любенов –
Управител;
- Попълнен образец - параметри по предложението за изпълнение на поръчката (3 листа) –
за доставка на: моторна помпа на колела TEF 3 50H – 4 броя, моторна помпа за отпадни
/дренажни/ води TED 80H [А] – 4 броя и моторна водна помпа за отпадни /дренажни/ води–
лека WD 30– 4 броя;
- каталожна информация на български език със снимков материал и технически параметри
от производителя на помпи модел „Honda” (бензин);
В плик 2 по позиция 4 от офертата си участникът ЕТ „Техноселект-Людмил Веселинов” е
направил следното предложение:
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ – ДО 27.11.2012Г. ;
ГАРАНЦИОНЕН СРОК ЗА ВИДОВЕТЕ ТЕХНИКА / ОБОРУДВАНЕ :
– на всички 12 броя моторни водни помпи- 2/две/ години;
Срок на валидност на офертата – 200 календарни дни след крайния срок за подаване на
оферти.
В плик 1 и в плик 2 от офертата си за позиция 4 ЕТ „Техноселект – Людмил
Веселинов” е представил нужните документи съгласно условията за допустимост на
офертата по Обявлението за обществената поръчка и документацията. Участникът отговаря
на изискванията на Възложителя по техническата спецификация по позиция 4 – Моторни
водни помпи – 12 броя.
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На основание чл. 71 ал. 1 и чл. 72 ал.2 ЗОП комисията допуска ЕТ „Техноселект –
Людмил Веселинов”до отваряне на плика с предлагана цена по позиция 4.
Съдържание на плик 2 по позиция 6:
- електронен носител /CD/ - със записани на него документите в плик 2;
- Попълнена техническа оферта – по образец – 3 листа, подписана от Людмил Любенов –
Управител;
- Попълнен образец - параметри по предложението за изпълнение на поръчката (3 листа) –
за доставка на: гръбни пръскачки (тип „раница”) модел „Примавера”– 5 броя;
- информация на български език със снимков на доставките;
В плик 2 по позиция 6 от офертата си участникът ЕТ „Техноселект-Людмил Веселинов” е
направил следното предложение:
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ – ДО 27.11.2012Г. ;
ГАРАНЦИОНЕН СРОК ЗА ВИДОВЕТЕ ТЕХНИКА / ОБОРУДВАНЕ :
– на всички 5 броя гръбни пръскачки- 2/две/ години;
Срок на валидност на офертата – 200 календарни дни след крайния срок за подаване на
оферти.
В плик 1 и в плик 2 от офертата си за позиция 6 ЕТ „Техноселект – Людмил
Веселинов” е представил нужните документи съгласно условията за допустимост на
офертата по Обявлението за обществената поръчка и документацията. Участникът отговаря
на изискванията на Възложителя по техническата спецификация по позиция 6 - Гръбни
пръскачки тип „раница” – 5 бр.
На основание чл. 71 ал. 1 и чл. 72 ал.2 ЗОП комисията допуска ЕТ „Техноселект –
Людмил Веселинов”до отваряне на плика с предлагана цена по позиция 6.
Съдържание на плик 2 по позиция 7:
- електронен носител /CD/ - със записани на него документите в плик 2;
- Попълнена техническа оферта – по образец – 3 листа, подписана от Людмил Любенов –
Управител;
- Попълнен образец - параметри по предложението за изпълнение на поръчката (3 листа) –
за доставка на: ръчно водими снегорини – 6 броя марка Husqvarna ST276 EP;
В плик 2 по позиция 7 от офертата си участникът ЕТ „Техноселект-Людмил Веселинов” е
направил следното предложение:
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ – ДО 27.11.2012Г. ;
ГАРАНЦИОНЕН СРОК ЗА ВИДОВЕТЕ ТЕХНИКА / ОБОРУДВАНЕ :
– на всички 6 снегорина - 2/две/ години;
Срок на валидност на офертата – 200 календарни дни след крайния срок за подаване на
оферти.
В плик 2 от офертата си за позиция 7 ЕТ „Техноселект – Людмил Веселинов” не е
представил техническа информация и данни от каталог на производителя на оборудването в
превод на български език.
На основание чл. 68 ал. 11 т.2 буква „б” ЗОП комисията изисква от участника да
представи допълнителни доказателства по данните от документите в плик 2, а именно
техническата информация в превод на български език, подкрепяща данните от
техническата информация и описанието в плик 2, в срок от 3 /три/ работни дни от
получаване на настоящия протокол. Според регламентна на чл. 68 ал.11 т. „б”
допълнителната информация не може да се използва за промяна на направеното вече
техническо предложение. Ако допълнителните доказателства не бъдат получени в
деловодството на Възложителя в уговорения срок или при проверката от комисията се
установи, че има разминаване или несъответствие между вече подаденото в плик 2
техническо предложение и допълнително представените доказателства, участникът ще
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бъде отстране от по-нататъшно участие в процедурата по тази позиция на основание
чл. 69 ал.1 т.3 и чл.69а ал. 1 от ЗОП.
ПРЕПОРЪКИ:
Възложителят частично да прекрати процедурата по Обособена позиция № 2
„Водолазно оборудване” на основание чл. 39 ал.1 т.6 от ЗОП, тъй като са открити
несъответствия между техническата спецификация за тази позиция и образеца от
документацията „Параметри на оборудването”, утвърдени от Възложителя за тази позиция
и качени в профила на купувача за изтегляне от участниците за попълване и прилагане в
офертите.
На основание чл. 68 ал. 11 т.2 буква „б” ЗОП комисията изисква в срок от 3 /три/
работни дни от момента на получаване на настоящия протокол, следните участниците да
представят:
‐

ЕТ „Тинка 47-Тинка Мостанева” гр. Златоград - снимкова и/или каталожна
информация
(брошура) на български език за противогазите и
противопожарните тупалки, подкрепяща данните от техническата информация
и описанието в плик 2 по обособени позиции 8 „Противогази граждански” и
обособена позиция 9 „Противопожарни тупалки”.

‐

„Еврогруп - 33” ЕООД гр. Пловдив - техническата информация в превод на
български език, подкрепяща данните от техническата информация и описанието
в плик 2 по обособена позиция 3 „Дизелови електрически генератори”.

‐

„Евромаркет Компресорс” АД гр. София - техническата информация в превод на
български език, подкрепяща данните от техническата информация и описанието
в плик 2 по обособена позиция 3 „Дизелови електрически генератори”.

‐

ЕТ „Техноселект – Людмил Веселинов” гр. Свищов - техническата информация
в превод на български език, подкрепяща данните от техническата информация и
описанието в плик 2 по обособена позиция 7 „Ръчно водими снегорини”.

Ако допълнителните доказателства не бъдат получени до 17:00 ч. в
деловодството на Възложителя (гр. Белене 5930, ул. „България”№35, стая 10) в
уговорения срок или след получаването им при проверка от комисията се установи, че
има разминаване и/или несъответствие между вече подаденото от участник техническо
предложение и допълнително представените доказателства, същият ще бъде отстранен
от по-нататъшно участие в процедурата по тази позиция на основание чл. 69 ал.1 т.3 и
чл.69а ал. 1 от ЗОП.

Комисията ще продължи своята работа след получаване на допълнителни
доказателства за данните от документите, съдържащи се в плик № 2 на участниците, от които
се изисква това. В съответствие с чл. 69А ал.3 ЗОП всички участници ще бъдат уведомени
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