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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 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
№ 1237/ 01.11.2012г. 

за класиране на участниците  
и определяне на изпълнител на обществена поръчка  

      На основание чл.38 т.1 и чл.73 от ЗОП, резултати отразени в Протокол №4 от 
01.11.2012г. на комисия назначена със Заповед № 1097/18.09.2012 г. за разглеждане, 
оценка и класиране на офертите постъпили за участие в  обществена поръчка по реда 
на чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП с предмет: „„ДДооссттааввккии  ччрреезз  ппооккууппккаа  ии  ммооннттаажж  ((ккъъддееттоо  ее  
ппррииллоожжииммоо))  ннаа  ффааббррииччнноо  ннооввии  ии  ннееууппооттррееббяяввааннии  ввииссооккооппррооххооддиимм  ааввттооммооббиилл  44хх44  ии  
ооббооррууддввааннее  ззаа  ннуужжддииттее  ннаа  ООббщщииннаа  ББееллееннее”” 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, открита с Решение № 947 от 24.08.2012 г., 
публикувана  в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер 00661-2012-
0011  на 24.08.2012г.  
 

О Б Я В Я В АМ :  
I.  Класирането на участниците в процедурата: 

 
„ Доставки чрез покупки и монтаж (където е приложимо) на фабрично нови и 
неупотребявани високопроходим автомобил 4х4 и оборудване за нуждите на 

Община Белене” по позиции, както следва: 

№ 
 Наименование на участника 

Предложена 
цена /лева/ 
без ДДС 

Предложена 
цена /лева/ с 

ДДС 

Крайно 
класиране 

 Обособена позиция №1 „Фабрично нов, неупотребяван автомобил с висока 
проходимост 4х4” – 1 бр. 

1. „ВиА Интеркар 2007” ООД 
гр. Плевен 47 217.50 5566  666611..0000 1 – во място 

 Обособена позиция № 3 „Дизелови електрически генератори” – 3 бр. 

1. „Алдира 09” ООД 
гр. София  112 870.00 113355  444444..0000 1 – во място 

2. „Еврогруп - 33” ЕООД 
гр. Пловдив 131 980.00 115588  337766..0000  2 – ро място 

3. „Евромаркет Компресорс” АД 
гр. София 134 700.00 116611  664400..0000  3 – то място 

 Обособена позиция № 4 „Моторни водни помпи” – 12 бр. 

1. „Нортрак” ЕООД 
гр. София 24 080.00 2288  889966..0000  1 – во място 

2. ЕТ „Техноселект – Людмил 
Веселинов” гр. Свищов 31 980.00 3388  337766..0000  2 – ро място 

 Обособена позиция № 5 „Моторни лодки”  – 2 бр. 

1. „Лодкостроител  - К” ООД  
гр. Тутракан 42 670.00 5511  220044..0000 1 – во място 
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 Обособена позиция № 6 „Гръбни пръскачки (тип раница)” – 5 бр. 

1. ЕТ „Техноселект – Людмил 
Веселинов” гр. Свищов 1 250.00 1 500.00 1 – во място 

 Обособена позиция № 7 „Ръчно водими снегорини” – 6 бр. 

1. „Алдира 09” ООД 
гр. София 16 080.00 1199  229966..0000 1 – во място 

 Обособена позиция № 8 „Противогази граждански” – 100 бр. 

1. „Под вода” ООД 
гр. София 19 900.00 2233  888800..0000 1 – во място 

 Обособена позиция № 9 „Противопожарни тупалки” – 100 бр. 

1. „Енеркемикал" ЕООД 
гр. Плевен 4 200.00 55  004400..0000 1 – во място 

 
II. Участници, определени за изпълнители: 
 
1. Обособена позиция №1 „Фабрично нов, неупотребяван автомобил с висока 
проходимост 4х4” – 1 бр. 
 

 „ВиА ИНТЕРКАР 2007” ЕООД, ГР. ПЛЕВЕН 
  

2. Обособена позиция № 3 „Дизелови електрически генератори” – 3 бр. 
 

 „АЛДИРА 09” ЕООД, ГР. СОФИЯ 
 

3. Обособена позиция № 4 „Моторни водни помпи” – 12 бр. 
 

 „НОРТРАК” ЕООД, ГР. СОФИЯ 
 

4. Обособена позиция № 5 „Моторни лодки”  – 2 бр. 
 

 „ЛОДКОСТРОИТЕЛ - К” ООД, ГР. ТУТРАКАН 
 
5. Обособена позиция № 6 „Гръбни пръскачки (тип раница)” – 5 бр. 

 
 ЕТ „ТЕХНОСЕЛЕКТ- ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ”, ГР. СВИЩОВ 

 
6. Обособена позиция № 7 „Ръчно водими снегорини” – 6 бр. 

 
 „АЛДИРА 09” ЕООД, ГР. СОФИЯ 

 
7. Обособена позиция № 8 „Противогази граждански” – 100 бр. 

 
 „ПОД ВОДА” ООД, ГР. СОФИЯ 

 
8. Обособена позиция № 9 „Противопожарни тупалки” – 100 бр. 

 
 „ЕНЕРКЕМИКАЛ” ЕООД, ГР. ПЛЕВЕН 

 
 



III. Отстранени участници:

1. ЕТ "Тинка 47-Тинка Мостанева" със седалище и адрес на управление гр.

Златоград, 4980, ул. "Ангел Киряков" NQ 12А, ЕИК 200320123 с управител Тинка Асенова

Мостанева - по Обособени позиции NQ 8 "Противогази граждански" и NQ 9
"Противопожарни тупалки".

2. ЕТ "Техноселект - Людмил Веселинов"- със седалище и адрес на управление

гр. Свищов, П.к. 5250, ул. "Цар Освободител" NQ 108, бл. Гагарин - 1, ЕИК 104591231,
представлявано от Людмил Веселинов Любенов - по Обособена позиция Х!! 7 Ръчно

водими снегорини.

3. "Алдира 09" ООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас 8000, ул. "Сан

Стефана" NQ 60А, ет.2, ап.5, ЕИК 200875057 с управител Лилия Димитрова Калудова, само

по Обособена позиция Х!! 4: "Моторни водни помпи" - 12 бр.

Мотиви за отстраняване на участниците по III. тl и т2:

Липса на информация/брошура от производителя на оборудването в момента

на отваряне на офертите. В задължителните образци "Техническа оферта" и

"Параметри на оборудването - Образец А е записано, че се "Представя и каталог на

производителя - брошура или инструкция".

Мотиви за отстраняване на участника по IIL m.З:

Участникът е предложил техника със следните параметри в техническото си

предложение: Помпа моторна за отпадни /дренажни/ води - 4 броя:

1. 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. Въпреки, че останалите видове моторни помпи от групата отговарят на

техническите изисквания, Възложителят 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.

Правно основание:

Участниците по 111. т.l и т.2 и т.3 са представили оферти, които не отговарят

на предварително обявените условия на възложителя - ЧЛ. 69 ал.l т.3 ЗОП.

IV. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: гр. София 1000, бул."Витоmа" Х!! 18
Телефон: 029356113
Факс: 029807315
Електроннапоща: cpcadmin@cpc.bg
Имтернет адрес: www.cpc.bg

V. Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 ЗОП .

На основание чл.73 ал.3 от ЗОП, настоящото

тридневен срок до всички участници.

ВЪЗЛО]ЮИТЕЛ ~

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ:....::'s~с_

lПетър Дулев/
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