
ПРОТОКОЛ №2 

Днес, 27.04.2018 г. в 15:30 ч., в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 
51 , ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22¬ 
656/18.04.2018г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, 
постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с 
предмет: „Доставка на специализирани автомобили за нуждите на ОП „Зелени системи", 
по обособени позиции: 

Обособена позиция 1: „Доставка на нова сметосъбираща машина , съгласно 
техническа спецификация;" 

Обособена позиция 2: „Доставка на нова водоноска, съгласно техническа 
спецификация;"., с публикувано обявление с ID 834239 на дата 12.03.2018 г. в Регистъра на 
обществените поръчки на ЛОП, с уникален номер в РОП 00073-2018-0012, с адрес на 
профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/572/ 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Кънчева - Миладинова - Началник отдел ОС в Община Велико 
Търново; 
И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Явор Иванов - Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново; 
2. Инж. Паша Илиева - Директор на ОП „Зелени системи"; 
3. Генади Русинов - Ръководител на отдел Чистота в ОП „Зелени ситеми"; 
4. Александър Колев - Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново 

На дата 26.04.2018г. бе изпратен до участниците в процедурата протокола от дата 
18.04.2018г.от работата на комисията, като същия, бе публикуван в електронната преписка в 
профил на купувача на Възложителя - https://www.veliko-tarnovo.bs/bs/profil-na-kupuvacha/572/ 

Датите на получаване са както следва: 
1. „Екоджен" О О Д - 2 7 . 0 4 . 2 0 1 8 г . 
2. „Екосол България" АД - 27.04.2018г.; 

Получаването на протокола е удостоверено чрез обратна разписка. 

Предвид това че комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на 
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 
изискванията към личното състояние или критериите за подбор, в офертата на „Екосол 
България" АД, пристъпи към разглеждане и оценка на техническото предложение на 
участника. 

Оферта от „Екосол България" АД с вх. № 53-916-1/17.04.2018г. от 15:08 часа, адрес 
за кореспонденция: село Лозен, ПК 1511, ул. „Съединение" №127г, тел.0885502896; 

„Доставка на специализирани автомобили за нуждите на ОП „Зелени системи", по обособени позиции: 
Обособена позиция 1: „Доставка на нова сметосъбираща машина , съгласно техническа спецификация:" 

Обособена позиция 2: „Доставка на нова водоноска, съгласно техническа спецификация;" 
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електронна поща за кореспонденция: office(fijecosol.bg ; лице за контакти: Таня Георгиева 
за обособена позиция №1 и обособена позиция №2 

Техническото предложение на участника е попълнено при спазване на образеца утвърден 
от възложителя. Към техническото предложение на участника са приложени цветни снимки, 
описание на оферираната техника и чертеж. 

Техническото предложение на участника съдържа: 
За обособена позиция №1: 
марка IVECO, модел ML100E19, дата 

параметри както следва: 
на първа регистрация фабрично нов година, с 

Технически параметри поставени от Възложителя Предложение от Участника: 
Да има възможността да изхвърля контейнери 

тип „ Бобър" 1100 л и е с полезен обем 9,00 мЗ. 
Има възможността да изхвърля контейнери тип „ 
Бобър" 1100 л и е с полезен обем 9,00 мЗ. 

- Работен обем (смЗ): от 4000 до 4600 - Работен обем (смЗ): 4485 

-Мощност (kw/к.с): до 140/190 -Мощност (kw/к.с): 137kW/186K.c. 

Предавателна кутия: 
ръчна- шестстепенна с една задна предавка 

- Предавателна кутия: 
ръчна- шестстепенна с една задна предавка 

Допустимо общо тегло: 10000 кг - Допустимо общо тегло: 10000 кг 

-Обем на резервоара: мин 130 л - Обем на резервоара: 200 л. 

Кабина: 2+1 място - Кабина: 2+1 място 

-Стандартна екипировка: 
ABS 

Централно заключване 
Ел.стъкла 

Сервоусилвател на волана 
Моторна спирачка 

Климатична система 
Вентилационен отвор 

Регулируема кормилна колонка 
Тахограф 

-Стандартна екипировка: 
ABS 

Централно заключване 
Ел.стъкла 
Сервоусилвател на волана 
Моторна спирачка 
Климатична система 
Вентилационен отвор 
Регулируема кормилна колонка 
Тахограф 

- Окачване: Подсилени предни и задни ресори - Окачване: Подсилени предни и задни ресори 

- Максимална височина на автомобила с 
надстройката: до 2,80 м 

Максимална височина на автомобила с 
надстройката: 2,65м. 

Повдигаща се задна камера 

Капацитет на коша: 
1,5 мЗ самопочистващ се 

Капацитет на коша: 
1,5 мЗ самопочистващ се 

„Доставка на специализирани автомобили за нуждите на ОП „Зелени системи", по обособени позиции; 
Обособена позиция 1: „Доставка на нова сметосъбираща машина , съгласно техническа спецификация;" 

Обособена позиция 2: „Доставка на нова водоноска, съгласно техническа спецификация;" 
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Уплътнение: 
Специално конструирано непромокаемо 

уплътнение между повдигащата се задна част 
и товарния фургон 

Работен цикъл: Ръчен и автоматичен режим на 
работа. 

Заключване: Хидравлично посредством обратно 
притискане от два хидравлични цилиндъра. 

Пресоване на товара: 
Посредством бутало-изтласквач,задвижвано 

От телескопичен двойно действащ цилиндър. 

Екологичност: 
Да е снабден с два резервоара за събиране на 
отпадните води при пресоване. 

Двигател: Евро 6. 

Принцип на действие и управление 

Компактиране на товара: 
мин 5:1 

Управление: 
Механично и електро-пневматично за всички 
операции 

Управление на задната: 
От предната страна на бункера 

повдигаща се част 

Сигнализация: 
Сигнални лампи на стените на бункера и 
на повдигащата се задна част 

Обороти на двигателя: 
Автоматично регулиране на оборотите при 
работа с надстройката 

Уплътнение: 
Специално конструирано непромокаемо 

уплътнение между повдигащата се задна част 
и товарния фургон 

Ръчен и автоматичен режим на работа 

Заключване: Хидравлично посредством обратно 
притискане от два хидравлични цилиндъра. 

Пресоване на товара: 
Посредством бутало-изтласквач,задвижвано 
От телескопичен двойно действащ цилиндър 

Екологичност: 
Снабден с два резервоара за събиране на 
отпадните води при пресоване. 

Двигател: Евро 6. 

Компактиране на товара: 
мин 5:1 

Управление: 
Механично и електро-пневматично за всички 
операции 

Управление на задната повдигаща се част: 

От предната страна на бункера 

Сигнализация: 
Сигнални лампи на стените на бункера и 
на повдигащата се задна част 

Обороти на двигателя: 
Автоматично регулиране на оборотите при 
работа с надстройката 

Комисията установи, че сметосъбиращата техника предложена от участника не съответства на 
поставените от Възложителя технически параметри. 

Възложителя е поставил изискване оферираната техника да разполага с „повдигаща се задна 
камера", като участника не е представил информация дали предлаганата от него техника разполага с 
такава. 

„Доставка на специализирани автомобили за нуждите на ОП „Зелени системи", по обособени позиции: 
Обособена позиция 1; „Доставка на нова сметосъбираща машина , съгласно техническа спецификация;" 

Обособена позиция 2: „Доставка на нова водоноска, съгласно техническа спецификация;" 
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Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение номер РД 24-21 от 
дата 09.03.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, с което решение са одобрени 
обявлението и документацията за възлагане на обществена поръчка. 

Решението е влязло в законна сила и утвърдените с него условия в обявлението и 
документацията за възлагане на обществена поръчка са станали задължителни за участниците в 
процедурата и комисията по провеждането й. При разглеждане на офертите, комисията следва да 
следи за съответствие с изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички 
участници. Съгласно чл. 56, ал.1 от ППЗОП „Комисията не разглежда техническите 
предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично 
състояние и на критериите за подбор." Съгласно чл. 56, ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда 
допуснатите оферти и проверява за съответствие с предварително обявените условия", а 
съгласно чл. 57, ал.1 от ППЗОП „Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря 
на изискванията на възложителя, не се отваря.". Цитираните правни норми не предоставят 
възможност на комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при 
констатирано нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, който го 
е извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване. 

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 
възложителя отстраняване на участника от последващо участие за обособена позиция №1 на 
основание чл. 107, т.2, буква „а" от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката. 

В този смисъл, така представената от участника оферта се явява „Неподходяща оферта" 
по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

Техническото предложение на участника съдържа: 
За обособена позиция №2: 
Техническото предложение на участника е попълнено при спазване на образеца утвърден 

от възложителя. Към техническото предложение на участника са приложени цветна снимка, 
описание на оферираната техника и чертеж. 

марка MAN, модел TGM18.2504х2ВВ, дата на първа регистрация фабрично нов година, с 
параметри както следва: 

Технически параметри поставени от Възложителя Предложение от Участника: 

Предно автоматично миене суправление 
от кабината и устройство за задно 
измиване и поливане. 

Работен обем (смЗ): от 6000 до 7000 

Мощност(км>/к.с.) мин. 180/240 

Предавателна кутия ръчна- деветстепенна 
с една задна предавка 

Допустимо общо тегло: 18000 кг 

Предно автоматично миене с управление 
от кабината и устройство за задно 
измиване и поливане. 

Работен обем (смЗ): 6871 

Мощно cm(kw/K.c.) 184/250 

Предавателна кутия ръчна- деветстепенна 
с една задна предавка 

Допустимо общо тегло: 18000 кг 

„Доставка на специализирани автомобили за нуждите на О „Зелени системи", по обособени позиции: 
Обособена позиция 1: „Доставка на нова сметосъбираща машина , съгласно техническа спецификация;" 

Обособена позиция 2: .Доставка н а нова водоноска, съгласно техническа спецификация;" 
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Обем на резервоара мин. 150 л 
Кабина 2+1 място 
Стандартна екипировка : 
ABS 
Система против боксуване ASR 
Електронна стабилизираща 
система ESP 
Централно заключване 
Ел.стъкла 
Сервоусилвател на волана 
Моторна спирачка 
Климатична система 
Вентилационен отвор 
Регулируема кормилна колонка 

Тахограф 

Окачване Подсилени предни и задни 
ресори 

Воден резервоар с авариен отвор против 
преливане: 
Капацитет - от 7800 л до 8200 л 

Форма на водния резервоар елипса 
Водна помпа - двустепенна 
Дюзи за предно измиване улици 
минимум 2 

Маркуч с макара за ръчно измиване 
и поливане - мин. 20 метра 

Водна помпа за измиване и поливане 
- от 8 до 12 бара 

Пълнене и изпразване на цистерната 
гравитационно и чрез помпа 

Да има допълнителен изход за поливане и 
изпразване на цистерната. 

Да има контрол над помпите от кабината. 
Да има кутия за инструменти. 

Екологичност: 
Двигател - Евро 6. 
Сигнализация 

Обем на резервоара : 150л 
Кабина 2+1 място 
Стандартна екипировка : 
ABS 
Система против боксуване ASR 
Електронна стабилизираща 
система ESP 
Централно заключване 
Ел.стъкла 
Сервоусилвател на волана 
Моторна спирачка 
Климатична система 
Вентилационен отвор 
Регулируема кормилна колонка 

Тахограф 

Окачване Подсилени предни и задни 
ресори 

Воден резервоар с авариен отвор против 
преливане: 
Капацитет - 8000 л 

Форма на водния резервоар елипса 
Водна помпа - двустепенна 
Дюзи за предно измиване улици - 2 

Маркуч с макара за ръчно измиване 
и поливане - 20 метра 

Водна помпа за измиване и поливане 
8 бара 

Пълнене и изпразване на цистерната 
гравитационно и чрез помпа 

Има допълнителен изход за поливане и 
изпразване на цистерната. 

Има контрол над помпите от кабината. 
Да има кутия за инструменти. 

Екологичност: 
Двигател - Евро 6. 
Сигнализация 

„Доставка на специализирани автомобили за нуждите на ОП „Зелени системи", по обособени позиции: 
Обособена позиция 1: „Доставка на нова сметосъбираша машина , съгласно техническа спецификация;" 

Обособена позиция 2: „Доставка на нова водоноска, съгласно техническа спецификация;" 
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Сигнални лампи на стените на цистерната 
и на кабината 

Сигнални лампи на стените на цистерната 
и на кабината 

Комисията извърши анализ на представената информация и се обедини, че 
предложената техника е в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в 
техническата спецификация за обособена позиция №2. 

Комисията реши съгласно предварително определения график за работата и да направи 
оценката на техническите предложения по показателите от методиката за оценка, на дата 
22.05.2018г. в 10:00ч., като в същия ден да разгледа отговора от участника „ЕКОДЖЕН" ООД. 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на специализирани автомобили за нуждите на ОП „Зелени системи", по 
обособени позиции: 

Обособена позиция 1: „Доставка на нова сметосъбираща машина , съгласно 
техническа спецификация;" 

Обособена позиция 2: „Доставка на нова водоноска, съгласно техническа 
спецификация;"., с публикувано обявление с ID 834239 на дата 12.03.2018 г. в Регистъра на 
обществените поръчки на ЛОП, с уникален номер в РОП 00073-2018-0012, с адрес на 
профила на купувача на Община Велико Търново: ht1ps://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/572/ , комисията реши: Отваряне и оповестяване на ценовите предложения да се 
извърши на дата 22.05.2018 г. от 14:00 часа в сградата на Община Велико Търново, за което ще 
се изготви съобщение по чл.57, ал.З от ППЗОП и ще се публикува в електронната преписка на 
профила на купувача на Възложителя. 

При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители средствата за 
масово осведомяване. 

Комисията завърши своята работа в 16:30 часа. 
Настоящия протокол се изготви в един екземпляр. 

КОМИСИЯ в състав: Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с 
чл. 23 от ЗЗЛД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/Зорница Кънчева - Миладинова - Началник отдел ОС в Община Велико Търново; / 

ЧЛЕНОВЕ: 
1 "У" •/ fwg И 

/Явор Иванов - Юрисконсулт в Д^фекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново;/ 

2. 
/Инж./Паша Илиева — Директор на ОП „Зелени системи";/ 

J , 

/ Генади Русинов - Ръководител на отдел Чистота в ОП „Зелени ситеми"; / 

/Александър Колев - Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община келико хърново/ 
„Доставка на специализирани автомобили за нуждите на ОП „Зелени системи", по обособени позиции: 
Обособена позиция 1: „Доставка на нова сметосъбираща машина , съгласно техническа спецификация;" 

Обособена позиция 2: „Доставка на нова водоноска, съгласно техническа спецификация;" 
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