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О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:     /*П/ 

ЗАМ. - КМЕТ:       

/Борис Борисов, 

упълномощен със Заповед №ОА-2/02.01.2018 г./ 

 

дата: 12.12.2018 г. 
 

Д О К Л А Д 
 

 На основание чл.103, ал. 3 и чл.106 от ЗОП, във връзка с чл.60 от ППЗОП и в изпълнение 

на Заповед № ОА-397/30.08.2018г. на зам.-кмета на Община Ботевград, издадена на основание 

чл. 103, ал.1 от ЗОП и във връзка с открита процедура с Решение № ОП-17/27.07.2018г. за 

откриване  на обществена поръчка с предмет: „Доставка на енергоспестяващи светодиодни 

(LED) улични осветители за нуждата на община Ботевград“, комисия в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. Цветелин Цветков - зам.-кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Мария Христова – нач. отдел „Правно-нормативно обслужване“ 

2. Таня Накова – гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ 

3. Димитър Димитров – електротехник в ОП „БКС“ 

4. инж. Митко Тодорин – младши експерт „Инвеститорски контрол и 

капитални вложения“ 

Резервни членове:  

                          1. Георги Везирски – гл. специалист ПООЗПБ 

2. Генка Енева – гл. специалист „Контрол на инвестиционния процес“ 

3. Николай Николов – юрисконсулт в община Ботевград 

 

изготви настоящия доклад за резултатите от работата си както следва: 

 

В рамките на определения от Възложителя краен срок за получаване на оферти са 

постъпили две оферти,  а именно: 

 

1. „ЛидерЛайт България“ ООД, с адрес: гр. София, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ 

2А – вх.№ОП-17-1/29.08.2018г. – 13:33ч. 

            2. „БСМ“ ООД, с адрес: област София, община Столична, с. Герман, ул. „Смреката“ 

№7 – вх.№ОП-17-2/29.08.2018г. – 16:12ч. 

 

Комисията е заседавала в периода от 30.08.2018 г. до 05.12.2018г. и е изготвила следните 

протоколи: 

 

1.Протокол №1 от 30.08.2018 г. от публично заседание на комисията по отваряне и 

оповестяване съдържанието на постъпилите оферти. 

 На заседанието на комисията присъстваха Христо Василев – Управител на «БСМ» ООД 

и Теодор Котларски – Упълномощен представител на «БСМ» ООД. Не присъстваха 

представители на средствата за масово осведомяване. 

 

След получаване на офертите председателят и членовете на комисията подписаха 

декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП. Действията по отваряне на офертите преминаха в пълно 

съответствие с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. Проверена бе опаковката на офертите и бяха 

отворени и оповестени по реда на постъпването им, след което бе подписан плик „Предлагани 

ценови параметри“ от трима от членовете на комисията. Техническите предложения на 
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участниците бяха подписани на всяка страница от трима от членовете на комисията. Комисията 

предложи на присъстващите представители да подпишат Техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на другия участник. 
 

С това приключи публичната част.  

 

2. Протокол №2 от 09.11.2018г. (след влязло в сила Решение №1182/18.10.2018г. на КЗК 

по преписка №КЗК-789/11.09.2018г.), от закритото заседание на комисията, която обстойно 

разгледа представените документи от участниците и извърши преценка за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.   

Поради служебна ангажираност от основния състав на комисията отсъстваха Димитър 

Димитров - електротехник в ОП „БКС - член, като същият се замести от резервен член – Георги 

Везирски – гл. специалист ПООЗПБ и Мария Христова – нач. отдел „Правно-нормативно 

обслужване“ – член, като същия се замести от резервен член – Николай Николов – 

юрисконсулт в община Ботевград, които подписаха декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП, във вр. 

с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

След като разгледа представените оферти, комисията констатира следното: 

 

 1). За участник „ЛидерЛайт България“ ООД  - участникът е представил 1 бр. 

ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от задължените лица по чл.40 

от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен вид и не позволява редактиране 

на съдържанието. От представения ЕЕДОП 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 и предлага на 

възложителя същият да бъде допуснат до разглеждане на Техническото предложение. 

 

 2). За участник „БСМ“ ООД -  участникът е представил 1 бр. ЕЕДОП, който е 

подписан с квалифициран електронен подпис от задължените лица по чл.40 от ППЗОП и е 

представен на електронен носител, в електронен вид и не позволява редактиране на 

съдържанието. От представения ЕЕДОП 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 и предлага 

на възложителя същият да бъде допуснат до разглеждане на Техническото предложение. 

 

3. Протокол №3 от 15.11.2018г. от закрито заседание на комисията, която разгледа и 

обсъди техническото предложение на допуснатите участници в обществената поръчка, и 

съответствието на представените мостри с изискванията на възложителя, по реда на 

постъпване на офертите им. 

Поради служебна ангажираност от основния състав на комисията отсъства Димитър 

Димитров - електротехник в ОП „БКС - член, като същият се замести от резервен член – Георги 

Везирски – гл. специалист ПООЗПБ. 

 

1) За участник „ЛидерЛайт България“ ООД 

 Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение-образец №2 и 

проверка на документите към него за съответствието с изискванията поставени от 

Възложителя, и установи, че участникът предлага: 

- Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти. 

- Срок за изпълнение на доставката – до 30 /тридесет/ дни. 

- Гаранционен срок на осветителите – 7 /седем/ години; 

- В рамките на договорения гаранционен срок, в срок от 1 (един) час след получаването 

на уведомление от Възложителя или упълномощен от него представител, за 

дефект/несъответствие на доставените осветители ще замени несъответстващия осветител без 

допълнително заплащане. 
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Към Техническо си предложение участникът е приложил:  декларации за съответствие  

на продуктите; сертификати, отговарящи на съществените изисквания приложими към 

продуктите; сертификат за съответствие на продукта; протоколи от изпитване със снимков 

материал; сертификат за акредитация; 

Към офертата си участникът е представил мостри на предложените осветителни тела, 

окомплектовани, съобразно разпоредбите на чл. 47, ал. 8 ППЗОП. След разглеждане на 

мострите – стоките, предмет на поръчката и съпоставка с изискванията на възложителя 

посочени в Раздел IХ  Технически спецификации от документацията и Техническото 

предложение, комисията констатира, че същите отговарят на предлаганите технически 

характеристики и изискванията на възложителя.  

Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника. Предвид 

констатираното, комисията приема, че офертата на участника отговаря на изискванията на 

Възложителя, и предлага участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в 

обществената поръчка. 
 

2). За участник „БСМ“ ООД 

 Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение-образец №2 и 

проверка на документите към него за съответствието с изискванията поставени от 

Възложителя, и установи, че участникът предлага: 

- Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти. 

- Срок за изпълнение на доставката – до 30 /тридесет/ дни. 

- Гаранционен срок на осветителите – 7 /седем/ години; 

- В рамките на договорения гаранционен срок, в срок от 1 (един) час след получаването 

на уведомление от Възложителя или упълномощен от него представител, за 

дефект/несъответствие на доставените осветители ще замени несъответстващия осветител без 

допълнително заплащане. 

 Към Техническо си предложение участникът е приложил: сертификати, отговарящи на 

съществените изисквания приложими към продуктите; протоколи от изпитване със снимков 

материал; сертификат за акредитация; декларации и сертификати за съответствие  на 

продуктите. Участникът е представил Сертификат за съответствие RoHS (с характер на 

Декларация) подписан от управителя на дружеството, а не Сертификат издаден от 

независими лица, акредитирани в съответната област, което не отговаря на поставеното 

изискване от възложителя. 

Към офертата си участникът е представил мостри на предложените осветителни тела, 

окомплектовани, съобразно разпоредбите на чл. 47, ал. 8 ППЗОП. След разглеждане на 

мострите – стоките, предмет на поръчката и съпоставка с изискванията на възложителя 

посочени в Раздел IХ Технически спецификации от документацията и Техническото 

предложение, комисията констатира, следното:  

- в техническото си предложение за „Охладителна система – конвекторен тип или 

еквивалентен / защитена срещу директно отлагане на прах и други замърсявания. ПРА 

(Пуско-регулиращата апаратура) трябва да е отделенa от охладителна система на 

светодиодния модул и със степен на защита от влага и прах мин. IP 65“, участникът е 

посочил, че отговаря на изискването.  От представените мостри, комисията констатира, че ПРА 

(Пуско-регулиращата апаратура) е отделенa от охладителна система на светодиодния 

модул и със степен на защита от влага и прах мин. IP 20“, на фирма PHILIPS от серията 

XITANIUM. Комисията извърши проверка в сайта на фирмата – производител:  

http://www.docs.lighting.philips.com/en_gb/oem/download/xitanium/Xitanium_36W_m_0.3-

1.05A_54V_230V_929001415106.pdf и установи, че за въпросното устройство е посочена 

степен на защита IP 20, което не отговаря на поставеното изискването от възложителя. 

- в техническото си предложение за „Двойна защита на светодиодите, която се 

дължи на използваните ценерови или PLEDs или еквивалентни диоди, гарантираща работата 

на осветителното тяло дори при изгаряне на някой от тях“  участникът е посочил, че 

отговаря на изискването. От представените мостри, комисията констатира, че няма защита от 

http://www.docs.lighting.philips.com/en_gb/oem/download/xitanium/Xitanium_36W_m_0.3-1.05A_54V_230V_929001415106.pdf
http://www.docs.lighting.philips.com/en_gb/oem/download/xitanium/Xitanium_36W_m_0.3-1.05A_54V_230V_929001415106.pdf
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изгаряне на диод. Въпросната допълнителна защита на светодиодите представлява 

допълнителни електронни елементи монтирани върху платката и те се виждат с невъоръжено 

око. На платката на предложените мостри не се забелязват такива елементи, а има само 

светодиоди и една обща защита на цялата платка, което не отговаря на поставеното 

изискването от възложителя. 

 - в техническото си предложение за „Захранващо напрежение на осветителното тяло 

– 127-276VAC“ участникът е посочил, че отговаря на изискването.  От представените мостри, 

комисията констатира, че захранващото напрежение на осветителното тяло е 220-240VАС. В 

представените мостри е използвана ПРА на фирма PHILIPS от серията XITANIUM. Комисията 

извърши проверка в сайта на фирмата - производител:  

http://www.docs.lighting.philips.com/en_gb/oem/download/xitanium/Xitanium_36W_m_0.3-

1.05A_54V_230V_929001415106.pdf и установи, че обхвата на захранващото напрежение 202-

254V AC, което не отговаря на поставеното изискване от възложителя за обхват на 

захранващото напрежение.  

Изискване на възложителя е мострите да съответстват на техническата спецификация 

от документацията, описана в Част IХ и техническото предложение – Образец №2. Съгласно 

изискванията на Възложителя, обективирани в Документацията за участие „Участникът трябва 

да предостави мостри на предлаганите осветителни тела, които са необходими на 

възложителя за установяване на съответствие с поставените в техническите 

спецификации  и изисквания“. 

Съгласно императивните разпоредби на чл.104, ал. (5) от ЗОП: При разглеждане на 

офертите, когато е необходимо, се допуска извършване на проверки по заявените от  

участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. От 

участниците може да се изиска да предоставят разяснения или допълнителни 

доказателства за данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията не могат да 

водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците. 

Изискуемите мостри на осветителните тела, обект на обществената поръчка са част от 

техническото предложение, съгласно чл.39, ал.3, т.1, буква „е“ от ППЗОП и не представянето 

на същите, съобразно изискванията на  възложителя, представлява порок в техническата 

оферта на участника.   

Така констатираният порок не може впоследствие да бъде саниран от комисията, доколкото в 

дейността си по разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците помощният 

орган е стриктно обвързан от нормативната уредба в областта на възлагане на обществените 

поръчки - ЗОП. Естеството на констатираните несъответствия, изключва възможността за 

отстраняването им посредством допълнителни разяснения от страна на участника, доколкото 

материалния закон/ чл. 104, ал. 5 от ЗОП/ изрично забранява промяна на техническото 

предложение.  
   С оглед констатираното несъответствие на техническото предложение с изискванията 
на възложителя на осн. чл. 107, т. 2, б. “а“ от ЗОП, комисията предлага, участникът да бъде 

отстранен от по-нататъшно участие в процедурата, поради това, че офертата му не отговаря 
на предварително обявените условия на възложителя, и на осн.чл.57, ал.1 от ППЗОП 
комисията не отваря ценовото предложение на същия. 

 

Взето бе решение комисията да продължи работата си с отваряне на плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на допуснатият участник, оповестяване на предложените от 

него цени и окончателно класиране на офертите на следващо заседание, което да бъде на  

05.12.2018 г. от 10:00 ч. 

 

 4. Протокол №4 от 05.12.2018г. от проведено публично заседание за отваряне на плик 

с надпис „Предлагани ценови параметри“, което беше оповестено на профила на купувача.  

Поради служебна ангажираност от основния състав на комисията отсъства Димитър 

Димитров - електротехник в ОП „БКС - член, като същият се замести от резервен член – Георги 

Везирски – гл. специалист ПООЗПБ. 

 

http://www.docs.lighting.philips.com/en_gb/oem/download/xitanium/Xitanium_36W_m_0.3-1.05A_54V_230V_929001415106.pdf
http://www.docs.lighting.philips.com/en_gb/oem/download/xitanium/Xitanium_36W_m_0.3-1.05A_54V_230V_929001415106.pdf
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 На заседанието на комисията присъстваха: Илия Колев – упълномощен представител 

на «ЛидерЛайт България» ООД и Христо Василев – Управител на «БСМ» ООД. Не 

присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. 

 

 Комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри” 

на допуснатият участник „ЛидерЛайт България» ООД и оповестяване на предлаганите от 

него цени. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Образец №3. Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на  

248 780,00 лева без ДДС, съответно 298 536,00 лева с ДДС. 

 С оглед на гореописаното и извършените действия, приключи публичната част от 

заседанието на комисията, и същата продължи своята работа на закрито заседание по обстойно 

разглеждане на ценовото предложение на участника. Комисията установи, че предложената 

обща цена за изпълнение на обществената поръчка не надхвърля посочената прогнозната 

стойност в документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс. 

Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи предложена цена. В ценовото 

предложение не бяха констатирани несъответствия или аритметични грешки.  

Комисията не извърши проверка по чл.72, ал.1 от ЗОП, за наличие на предложение, 

което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на 

останалите участници, тъй като има само по един допуснат участник.  

 

     След извършване на горе описаните действия и в съответствие с избрания от 

Възложителя критерий за възлагане „най-ниска цена“, комисията  

 

  

I. Предлага за отстраняване:  

- На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, участник «БСМ» ООД. 

 

IІ. Направи следното класиране: 

На І-во място: „ЛидерЛайт България» ООД. 

 

IІІ. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка, да бъде определен 

участникът, класиран на първо място. 

 

 На 05.12.2018г. комисията приключи своята работа и на осн.чл.60, ал.2 и ал.3 от ППЗОП 

предостави настоящия доклад за утвърждаване от страна на Възложителя, заедно с 

изготвените протоколи и цялата документация по откритата процедура.  

 

 

     
КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:               * /П/                  /инж. Цветелин Цветков/  

          ЧЛЕНОВЕ: 
1.              /П/                  /Мария Христова/ 

 

2.              /П/                  /Таня Накова/ 

 

3.               /П/                  / Георги Везирски / 

 

4.               /П/                  /инж. Митко Тодорин/ 

 

 

* /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 2 от Закона за защита 

на личните данни 


