
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Д О К Л А Д 

във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП 

Днес, 09.01.2020 г., Комисията по чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 
(ЗОП), във връзка с чл. 51, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки (ППЗОП), назначена със Заповед № РД 22-2064 от 09.12.2019 г. на Кмета на 
Община Велико Търново, изготви настоящия доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП 
във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП за резултатите от своята работа във връзка с 
разглеждане на постъпилата оферта за участие в обществена поръчка, проведена чрез 
открита процедура с предмет: „Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на 
Община Велико Търново, по позиции": Обособена позиция № 1: „Доставка на 
поцинковани кофи за събиране на битови отпадъци с вместимост 110 литра"; 
Обособена позиция № 2: „Доставка на кошчета за разделно събиране на отпадъци 
в офис среда", с публикувано Решение с ID 942660 и Обявление за поръчка с ID 942663 
на дата 04.11.2019 г., с уникален номер в РОП- 00073-2019-0065, и с адрес на профила на 
купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/739/. 

I. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА. 

Със заповед № 22-2064 от 09.12.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново е 
назначена комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Кънчева - Миладинова - Началник на Отдел „Околна 
среда" в Община Велико Търново 

и ЧЛЕНОВЕ: 
1. Веселин Стойков - Главен специалист в Отдел „Околна среда" в Община 

Велико Търново 
2. Василена Георгиева - Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в 

Община Велико Търново. 

със задачи: да разгледа постъпилата в срок оферта за съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя; да разгледа 
и провери съответствието на допуснатата оферта с предварително обявените от 
Възложителя условия; да оцени и класира участника по степента на съответствие на 
офертата с предварително обявените от Възложителя условия. 

Комисията да проведе заседание на 09.12.2019 г. от 14:00 ч. в заседателна зала в 
сградата на Община Велико Търново. Всички действия на комисията да бъдат 
протоколирани, като резултатите от работата й да бъдат отразени в доклад. На основание 
чл. 106, ал. 1 от ЗОП докладът да бъде представен на Възложителя за утвърждаване, като 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/739/


към него да бъдат приложени всички протоколи и документи, изготвени в хода на работа 
на комисията, заедно с цялата документация по процедура с предмет: „Доставка на 
съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Велико Търново, по позиции": 
Обособена позиция № 1: „Доставка на поцинковани кофи за събиране на битови 
отпадъци с вместимост 110 литра"; Обособена позиция № 2: „Доставка на кошчета 
за разделно събиране на отпадъци в офис среда", с уникален номер 00073-2019-0065 
в регистъра на АОП. 

Срокът за работа на Комисията е до 28.02.2020 г. 

В хода на работа на комисията не са настъпвали промени в състава й, нито са 
правени промени във връзка със сроковете и задачите на комисията. 

И. УЧАСТНИК В ПРОЦЕДУРАТА. 

За участие в откритата процедура, в указания в обявлението за обществена 
поръчка срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 06.12.2019 г. е постъпила една 
оферта, а именно: 

1. Оферта с вх. № 53-125-2/ 06.12.2019 г. от 11:27 часа на „ИДЕА СЕРВИЗ" ЕООД, 
ЕИК: 200712462, със седалище и адрес на управление- гр. София, ж. к. Младост 2, бл. 
235, ап. 2, ет. 1 и адрес за кореспонденция: гр. София, п. к. 1528, ул. „Неделчо Бончев" 
№ 3, ет. 8, тел.: 02/ 973 21 94, - 95, e-mail: sales@profisbg.com, лице за контакт: Христо 
Найденов- за обособена позиция № 2. 

За обособена позиция № 1 не е постъпила нито една оферта в указания срок, 
поради което с Решение № РД 24-198 от 11.12.2019 г. на Кмета на Община Велико 
Търново обособена позиция № 1: „Доставка на поцинковани кофи за събиране на 
битови отпадъци с вместимост 110 литра" от обществената поръчка е прекратена 
на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

III. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК, ЗАЕДНО СЪС СЪОТВЕТНИТЕ 
МОТИВИ. 

Въз основа на констатациите и мотивите, отразени в настоящия доклад и протокол 
от работата на комисията от дата 08.01.2020 г., комисията: 

РЕШИ: 

Предлага на Кмета на Община Велико Търново за отстраняване от участие в 
процедурата за обособена позиция № 2: „Доставка на кошчета за разделно събиране на 
отпадъци в офис среда", следния участник и оферта: 

1. Оферта с вх. № 53-125-2/ 06.12.2019 г. от 11:27 часа на „ИДЕА СЕРВИЗ" 
ЕООД, ЕИК: 200712462, със седалище и адрес на управление- гр. София, ж. к. 
Младост 2, бл. 235, ап. 2, ет. 1 и адрес за кореспонденция: гр. София, п. к. 1528, ул. 
„Неделчо Бончев" № 3, ет. 8, тел.: 02/ 973 21 94, - 95, e-mail: sales@profisbg.com, лице 
за контакт: Христо Найденов- за обособена позиция № 2, 

при мотиви, отразени в Протокол № 2 от 08.01.2020 г. от работата на 
комисията, както следва: 

mailto:sales@profisbg.com
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След анализ на техническото предложение комисията констатира, че липсва 
информация, която е задължителна за представяне, съгласно Раздел 3 „Изисквания за 
съдържание на Техническото предложение" от документацията за обществената 
поръчка, а именно: 

Съгласно посочения раздел от документацията, техническото предложение на 
участника следва да съдържа „Срок за доставка (в работни дни): участниците предлагат 
срок за доставка след получаване на възлагателно писмо (за позиция № 1), респективно 
след сключване на договора (за позиция № 2), в зависимост от позицията, за която 
участват и броя на заявените съдове за отпадъци (относимо към позиция № 1). 
Гаранционен срок (в месеци): участниците предлагат гаранционен срок в зависимост от 
позицията, за която участват. 
Срок за подмяна на съдове с установени технически недостатъци при приемането. 
Срок за допълване на бройката при несъответствие между доставеното и заявеното 
количество съдове. 
Забележка: Участникът предлага срок за подмяна и срок за допълване, които не могат 
да бъдат по-дълги от 5 работни дни от датата на подписване на протокола за 
извършената доставка." 

В техническото предложение на „Идеа Сервиз" ЕООД не е посочен срок за 
допълване на бройката при несъответствие между доставеното и заявеното количество 
съдове. 

Съгласно Раздел 3 от документацията „участникът прилага към техническото си 
предложение технически спецификации на производителя, брошури, схеми и други 
подходящи документи по преценка на участника (в оригинал или заверено копие), от 
където може да се провери съответствието на предлаганото изделие с минималните 
изисквания от техническата спецификацията на възложителя. В представените 
доказателства не следва да са посочени цени! Когато посочените документи са на чужд 
език, те следва да се представят и с превод на български език! Участникът трябва да 
представи цветен снимков материал на поне един от предлаганите продукти (кофи или 
кошчета), в зависимост от позицията, за която участва." 

Участникът е приложил към техническото си предложение единствено черно-
бяла снимка на кошче за разделно събиране на отпадъци в офис среда- 90 литра. Липсват 
приложени технически спецификации на производител, брошури, схеми или други 
документи за доказване съответствието на предлаганото изделие с изискванията на 
Възложителя. 

Според изискванията в документацията за обществена поръчка „участниците 
посочват данни за лице, с което представители на възложителя да контактуват по всички 
въпроси, касаещи изпълнението, и което при необходимост - болест, нетрудоспособност 
и т.н. - да бъде заместено от друго лице. Посочват се трите имена на определените лица 
и мобилен телефон за връзка с тях. При промяна на определените лица или на номерата 
на телефоните или факса участникът, определен за изпълнител, е длъжен да уведоми 
своевременно възложителя." 

Участникът „Идеа Сервиз" ЕООД, в противоречие с изискванията на 
Възложителя, е дал информация само за едно лице, с което да представители на 
Възложителя да контактуват по всички въпроси, без да посочи лице, което ще осъществи 
заместването при необходимост. 

Във връзка с гореизложеното комисията единодушно се обедини, че техническото 
предложение на „Идеа Сервиз" ЕООД не съдържа необходимата информация, 
изисквана от Възложителя и не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката. 



Съгласно чл. 56, ал. 2 от ППЗОП „Комисията разглежда офертите на допуснатите 
участници и проверява за съответствието на предложенията 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." В 
документацията за обществена поръчка, на стр. 31, е посочено, че „Ако участник не 
представи „ Техническо предложение " или представеното от участника „ Техническо 
предложение " не съответства на изискванията на Възложителя съгласно настоящите 
указания и Раздел I „Пълно описание на предмета на поръчката, техническа 
спецификация и изисквания към изпълнението" от настоящата документация, 
участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата. " 

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията не допуска офертата 
на участника до отваряне на ценовото му предложение и единодушно предлага на 
Възложителя отстраняване на участника „Идеа Сервиз" ЕООД, ЕИК: 200712462 от 
последващо участие на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, поради неизпълнение на условия, 
посочени в документацията, на основание чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП, поради 
представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за 
изпълнение на поръчката и на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП, поради представяне на 
оферта, която не отговаря на условията за форма 

IV. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. 

Въз основа на констатациите и мотивите, отразени в настоящия доклад и 
протоколите от работата на комисията от дати, както следва: Протокол № 1 от 09.12.2019 
г., Протокол № 2 от 08.01.2020 г., комисията 

РЕШИ: 

Предлага на Кмета на Община Велико Търново прекратяване на обособена 
позиция № 2 от открита процедура с предмет: „Доставка на съдове за битови отпадъци 
за нуждите на Община Велико Търново, по позиции": Обособена позиция № 1: 
„Доставка на поцинковани кофи за събиране на битови отпадъци с вместимост 110 
литра"; Обособена позиция № 2: „Доставка на кошчета за разделно събиране на 
отпадъци в офис среда", на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно подадената 
оферта за обособена позиция № 2 не отговаря на условията за представяне, включително 
за форма и е неподходяща по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП. 

V. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ МОСТРИ, СНИМКИ, МАКЕТИ. 

Комисията установи следната представена от участника снимка, както следва: 

1. „Идеа Сервиз" ЕООД- 1 брой черно-бяла снимка на тройна конфигурация 
кошче за разделно събиране на отпадъци в офис среда. 

* * * * 

Настоящият доклад се предава на Възложителя за утвърждаване на основание чл. 
106, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 3 от ППЗОП. Към доклада се прилагат 
протоколите от работата на комисията (Протокол № 1 от 09.12.2019 г. и Протокол № 2 
от 08.01.2020 г.), всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, заедно с 
цялата документация по процедура с предмет: „Доставка на съдове за битови отпадъци 



за нуждите на Община Велико Търново, по позиции": Обособена позиция № 1: „Доставка 
на поцинковани кофи за събиране на битови отпадъци с вместимост 110 литра"; 
Обособена позиция № 2: „Доставка на кошчета за разделно събиране на отпадъци в офис 
среда", с публикувано Решение с ID 942660 и Обявление за поръчка с ID 942663 на дата 
04.11.2019 г., с уникален номер в РОП- 00073-2019-0065, и с адрес на профила на 
купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/739/. 

Настоящият доклад се състави и подписа в един екземпляр. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Зорница Кънчева - Милади^ова - Началник на Отдел „Околна среда" в Община Велико 
Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 

Веселин Стойков - /гЗшвен специалист в Отдел „Околна среда" в Община Велико 

Василена Геюргиева - младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново 

Търново 

ПОЛУЧИХ доклада на комисията 

на дата 

УТВЪРЖДАВАМ доклада на комисията 

на дата: ИНЖ. Д 
Кмет HI 

П 
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