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Изх.№. 26-00-820 (1)/ 23.09.2015 г.

РАЗЯСНЕНИЕ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Във връзка с постъпило запитване № 26-00-820/ 16.09.2015г. по документацията за
участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на
специализирани съдове за битови отпадъци – контейнери тип „Бобър“ – 1.1 куб. м.“ и
уникален номер в Регистъра за обществени поръчки 00188-2015-0010, в срока по чл. 29, ал. 2
от ЗОП предоставяме разяснения по следните въпроси:
Въпрос № 1: В раздела „Габаритни размери“ са зададени следните размери:
1370х1070х1440±10, 1115 мax, 1470 max., които не съответстват на БДС EN 840-3: 2004,
където тези размери са 1370 ± 10, 1115 мax, 1470 max.
Отговор № 1:
В Раздел III „Техническа спецификация“ са посочени техническите характеристики,
каквито следва да притежават предлаганите от участниците изделия. В таблицата, поле
„габаритни размери“ са указани размерите на изделията. Моля, да имате предвид че стандарт
БДС EN 840-1:2004 е отменен (справка в Българския институт по стандартизация).
Въпрос № 2: В раздела „Брой капаци, буфери, рамо, конзоли“ е посочено:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………
Буфер, с дебелина на ламарината – 3 мм.
Рамо – 2,8 мм. до 3мм.
Конзоли – 4,0 мм.
Предполагам, че сте имали предвид минималната дебелина да съответства на
посочената, защото в противен случай се огранича дебелината, което не допуска представяне
на контейнери с по-голяма дебелина, т.е по-здрави и качествени.
Отговор № 2:
В раздел III „Техническа спецификация“ са посочени стойностите на дебелините на
капаците, буферите, рамото и конзолите.
Въпрос № 3: В раздел „Изисквания за качество“ е посочено:
„…………………………………………
Качеството на контейнерите се доказва с представянето на GS сертификат или
еквивалент, който гарантира якост, безопасност и всички геометрични размери. Маркировката
GS (ИЗПИТАНАТА СИГУРНОСТ) касае безопасната работа и качеството на един продукт.

……………………………………………...
Представянето на GS сертификат или еквивалент е задължително“.
GS сертификата се използва за удостоверяване на техническата безопасност, както и
допълнителни функционални аспекти на продуктите основно за електрически потребителски
продукти като: осветителни тела, домакински уреди, ръчни ел. инструменти, играчки,
машини, мебелно обзавеждане и се издава на база Германска Наредба за безопасност на
продуктите и оборудването – това не е нито българско, нито общоевропейско или
международно изискване и не може да се налага използването му за целта на настоящата
процедура. В България има само един производител, и се знае кой е, който по неговите
съображения има такъв сертификат. По този начин изискването за задължително представяне
на GS сертификат предопределя изхода на откритата процедура и се ограничава драстично и
противозаконно конкуренцията, в нарушение духа и клаузите на ЗОП.
Отговор № 3:
В полето „Изискване за качество“ от таблицата от Раздел III „Техническа
спецификация“ е посочено, че е задължително представяне на GS сертификат или
еквивалент. Тоест Възложителят приема представянето на GS сертификат или еквивалент.
Въпрос № 4: В раздел „Допълнителни изисквания“ е посочено:
„- ………………….
-…………………….
-…………………….
Плоски спирални пружини ще бъдат скрити, с оглед охрана на труда и да бъдат 4 на
брой ………………………“
Съгласно чл. 30, ал. 1 (цитирана по-долу) възложителят определя техническите
спецификации чрез задаване на работни характеристики (например сила на отваряне или
затваряне) или функционални изисквания (например капака да се отваря с ръка чрез движение
назад и се фиксира в междинно положение), а не както е в случая чрез посочване на конкретен
модел и тип на пружинния механизъм, осигуряващ затварянето на капака, което е нарушение
и на чл. 32, ал. 2 (цитирана по-долу).
Законодателят е утвърдил в ЗОП правила за определяне на техническите спецификации
(които сега са нарушени).
Чл. 30, ал. 1 – В документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена
поръчка възложителят определя техническите спецификации чрез:
1. Посочване в следния ред на:
a) Български стандарти, които въвеждат европейските стандарти;
b) Европейски технически одобрения;
c) Общоприети технически спецификации;
d) Български стандарти, които въвеждат международни стандарти;
e) Други международни стандарти;
…………………………………………………………………………………………………………..
2. Посочване на работни характеристики или функционални изисквания, които
позволяват точно определяне на предмета на поръчката; функционалните изисквания
могат да включват изисквания за опазване на околната среда;
Чл. 32, ал. 1 – Технически спецификации трябва да дават възможност за равен достъп на

кандидатите или участниците в процедурата и да не създават необосновани пречки пред
конкуренцията.
Ал. 2 – Техническите спецификации не трябва да се определят чрез посочване на конкретен
модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което
би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти. В
изключителни случаи, когато е невъзможно предметът на поръчката да се опише точно и
разбираемо по реда на чл. 30, ал. 1 и чл. 33 се допуска подобно посочване, като задължително
се добавят думите „или еквивалент“.
Чл. 25, ал. 5 – Възложителите нямат право да включват в решението, обявлението или
документацията за участие условия или изисквания, които дават предимство и
необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки и които не са
съобразени с предмета и количеството или обема на обществената поръчка“
Отговор № 4:
Раздел III „Техническа спецификация“, неразделна част от документацията е изготвена
съгласно чл. 30 и сл. от Закона за обществени поръчки. При изготвяне на техническата
спецификация са спазени и изисквания на чл. 25, ал. 5 от ЗОП.
Съгласно т. 2.2.2, раздел V.2 „Специфични изисквания към участниците“, изисквания
към участниците“ от документация за участие „Предлаганите специализирани изделия трябва
да отговарят на задължителните минимални технически характеристики, посочени в
техническата спецификация. Възложителят отстранява от процедурата всеки участник,
представил оферта за специализирано изделие, неотговарящо на едно или повече от
минималните изисквания, посочени в Техническата спецификация“.
Относно параметрите на предлаганите изделия зависи изцяло от преценката на
участниците и предложените от тях технически решения. Всички участници могат да подадат
оферти за участие в процедурата в сроковете, посочени в обявлението за поръчка. Във всеки
случай, при подготовка на своята оферта участниците следва да се съобразят с изискванията
на възложителя, съгласно изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗОП.
В заключение следва да се има предвид, че разглеждането, оценяването и класирането
на постъпилите оферти се осъществява от оценителна комисия, назначена по реда на чл. 34 и
сл. от ЗОП, в чиито правомощия е именно е преценката за съответствие на предложенията на
участниците с изискванията на Възложителя, респ. тяхната оценка.
С уважение,
ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
Кмет на oбщина Хисаря

