Изх. № ОПОС-0017-140/02.07.2020 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЯ
по реда на чл. 33, ал. 2 от ЗОП
Относно: „Доставка на необходимата механизация за функциониране на изградената
компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за
нуждите на община Хисаря по четири обособени позиции”, публикувана в Регистъра на
обществените поръчки на АОП с уникален номер № 00188-2020-0007 и на основание чл.
33, ал.2 от ЗОП даваме следните разяснения за обособена позиция №3- „Доставка на
пресевна машина за компост (ситова машина)“- 1 брой и за обособена позиция №4Доставка на камиони за извозване на зелени отпадъци 6 куб. (Автомобил за зелен отпадък)
Въпрос №1
Съгласно образец №3.3 „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие
техническата спецификация и изискванията на Възложителя“ за обособена позиция №3,
е заложено изискване: необходима мощност min 160 HP.
Предвид факта, че това изискване не е заложено в техническата спесификация, и предвид
факта,че задената минималната стойност се различава от тази за двигателя, моля да
предоставите разяснения за кой компонент е заложено изискването от „необходима
мощност min.160 HP”?
Отговор №1
В Образец №3.3„Предложение за изпълнение на поръчката“ е допусната техническа
грешка. На стр. 24 от документацията е записано в т.6. В случай на идентифициране на
несъответствия между Документация, Обявление и Решение за откриване на обществена
поръчка и приложени образци, да се прилага с приоритет както следва: Обявление,
Решение, Документация (Указания за подготовка на офертите, Технически спецификации,
Проект на договор, Образци на документи). Документът с най-висок приоритет е посочен
на първо място. В конкретния случай, участниците трябва да се съобразяват с изискваните
минимални стойности/ параметри на машината заложени в Техническата спецификация.
Въпрос №2:
Във връзка с обявена от Вас обществена поръчка с наименование „Доставка на
необходимата механизация за функциониране на изградената компостираща инсталация за

разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за нуждите на община Хисаря по
четири обособени позиции“, и с оглед поставените от Вас изисквания в Документацията на
същата поръчка,
на основание чл.100, ал.2 от ЗОП предлагаме да извършите промяна на условията на
поръчката, както следва:
В техническата спецификация на Обособена позиция №4- Автомобили за зелен отпадък- 6
м3- 2 бр. е записано, че надстройката за сметосъбиране следва да бъде тип: Вариопреса,
като в същото време автомобилът следва да е оборудван и със самотен кош с предпазен
челен борд за тристранно разтоварване. Предполагаме, че е допусната техническа
грешка в автомобилът за зелени отпадъци следва да бъде бордови с тристранно
изсипване на отпадъка.
Обосновка:
1. Това са два различни по тип надстройки и изискването за стоманен кош
противоречи на последващото изискване за степен напресоване -мин.5:1 и
Повдигащ механизъм отговарящ на EN 1501:1:2011 или еквивалент.
2. Изискването за съответствие със стандарт EN 1501:1:2011 е необосновано, тъй като
същия е отменен на 17-08-2015 година:https://www.bds-bg-org/bg/standard/ ?
nastandard document id=74103
3. Предназначението на автомобилите по обособена поръчка №4 е събиране на зелени
отпадъци. Изискването за компресия мин.5:1 е опасно за превозването на такива
отпадъци, тъй като събираните зелени такива могат да бъдат с диаметър и
големина не позволяващи нормалната експлоатация на автомобила.
При тази компресия възниква реална опастност от повреда на автомобилаизбушването му от дървен материал с диаметър над 7 см, задръстване и
невъзможност да се разтоварят в последствие.
Отговор №2
С цел подаване на коректни оферти за участие от заинтересованите лица за участие в
процедурата, както и за да не се ограничава равнопоставеността и конкуренцията между
тях, Възложителя ще отстрани непълнотата в Техническата спесификация, която е
неразделна част от докумнетацията за участие.
За тази цел Възложителя ще публикува в Профила на купувача Решение за одобряване на
обявление за изменение или допълнителна информация за удължаване крайния срок за
получаване на оферти съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: П/П/ заличено обстоятелство по чл. 5, б. „в“ от Регламент ЕС 679/2016
инж. ПЕНКА ГАНЕВА – КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

