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РЕШЕНИЕ  
№ 723 от 28.07.2014 г. 
на кмета на община Белене 

за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществената поръчка – открита 
процедура по реда на ЗОП с предмет: 

„Доставка и успешно пускане в работен режим на автоматична станция за измерване на 
качеството на атмосферния въздух в община Белене, микроскопи, хардуерно и софтуерно и 

друго оборудване”,  ввъъвв  вврръъззккаа  сс  ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  ппррооеекктт  „„ММооннииттооррииннгг  ннаа  ккааччеессттввооттоо  ннаа  
ффааккттооррииттее  ннаа  ооккооллннааттаа  ссррееддаа  вв  ттррааннссггррааннииччннааттаа  ооббллаасстт  ООллтт--ББееллееннее””,,  ррееффееррееннттеенн  №№  22((44ii))--22..22--
1144,,  MMIISS--EETTCC  ccooddee  335599,,  ффииннааннссиирраанн  ппоо  ППррооггррааммааттаа  ззаа  ттррааннссггррааннииччнноо  ссъъттррууддннииччеессттввоо  РРууммъънниияя--

ББъъллггаарриияя  22000077--22001133,,  ППррииооррииттееттннаа  оосс  22,,  ККллююччоовваа  ооббллаасстт  ннаа  ииннттееррввееннцциияя  22 

 
 Обособена позиция № 1: „Доставка и изграждане на автоматична станция за 
измерване на качеството на атмосферния въздух и успешното ѝ пускане в работен режим, 
със съпътстващо хардуерно и софтуерно оборудване” 

 
 На основание чл.38 т.1 от ЗОП, чл. 73 ал. 1 и ал.2 от ЗОП, Протокол №1/07.07.2014 г., 
Протокол №2/09.07.2014 г. и Протокол №3/25.07.2014 г. на Комисия назначена със Заповед № 
675/04.07.2014 г. на Кмета на община Белене, за разглеждане, оценка и класиране на получените 
оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14 ал.1 т.2 от ЗОП, 
открита с Решение №488/09.05.2014г. на Кмета на община Белене, публикувана в Регистъра по 
обществени поръчки с № на обявлението ID 602559 на сайта на АОП с уникален № на поръчката 
00661-2014-0012, и сигнатура 2014/S 092-161400 в притурката-Приложение към Официален 
вестник на Европейския съюз /http://ted.europa.eu/,  
  
 1. С настоящото решение обявявам крайното класиране на участниците в 
процедурата за обособена позиция 1, съгласно изискванията на ЗОП, обявлението, 
документацията за участие и обявения критерий за избор на изпълнител - най-ниска цена - чл.37 
ал.1 т.1 от ЗОП, както следва:  
 

Обособена позиция 1: „Доставка и изграждане на автоматична станция за измерване на 
качеството на атмосферния въздух и успешното ѝ пускане в работен режим, със съпътстващо 
хардуерно и софтуерно оборудване” 

Място Участник 
Предложена 

цена /лева/ без ДДС 
Предложена 

цена /лева/ с ДДС 

1. 
”Орион Инвайърмент” ООД 

гр. София 
315 500.00 лв. 337788  660000..0000  ллвв.. 

2. 
„ЕСА Контрол” ЕООД 

гр. Габрово 
377 800.00 лв. 445533  336600..0000  ллвв..  

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333132393532
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161400-2014:TEXT:BG:HTML&tabId=0
http://ted.europa.eu/
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3. 
„Це Це Ес България” ООД, 

гр. София 
408 000.00 лв. 448899  660000..0000  ллвв.. 

 
 
 2. Определям за Изпълнител на обществената поръчка с предмет по Об. позиция №1: 
„Доставка и изграждане на автоматична станция за измерване на качеството на атмосферния 
въздух и успешното ѝ пускане в работен режим, със съпътстващо хардуерно и софтуерно 
оборудване”, поради най-ниска ценова оферта съобразена с изискванията на Възложителя и 
отговаряща на регламентирания в ЗОП ред: 
 

 ”Орион Инвайърмент” ООД, гр. София, ЕИК 200616325, с подадена оферта вх. 
№53-00/81/03.07.2014 г., с предложена цена от 315 500.00 лв. без ДДС. 

 
 

Във връзка с чл.73 ал.2 от ЗОП обявявам, че: 
 

 3. Отстранявам от участие в процедурата за обособена позиция 1:  
 
3.1. „Технодата” ЕООД, гр. София, поради следните 
 
Фактически основания и мотиви: С действието на Възложителя по чл.25 ал. 1 от ЗОП са 

одобрени обявлението и документацията за участие, като във връзка с чл.28 ал.1 т. 8 от ЗОП 
това включва и образеца на оферта, с указанията за подготовката ѝ.  

 
Свързаните с решението за откриване на процедурата и одобрените с обявлението и 

документация за участие предварително обявени условия и образци на Възложителя, когато не 
са обжалвани в законоустановения срок по чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП, влизат в сила, като 
съответният акт на Възложителя придобива правен стабилитет. Така утвърдените и влезли в 
сила условия стават задължителни както за участниците при изготвяне на офертите им, така и за 
Комисията във връзка с работата ѝ по проверка на съответствието на офертата с изискванията на 
Възложителя по смисъла на чл.54 ал.1 от ЗОП. 

 
Комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите извършва проверка въз основа 

на условията по одобрената документация за участие и няма право да се отклонява, подменя 
или синхронизира същите /Решение №15822 от 21.12.2010 г. на ВАС по адм. д. № 13979 / 
2010.г./. 
  

 Според указанията на техническата специфкация, Възложителя е задал като минимални 
изисквания към гама-сондата за измерване на амбиентния дозов еквивалент (Н*10) - 
Микропроцесорно управление – микроконтролер, RAM 32kByte, EPROM (program) 512kByte, 
EPROM (parameter) 512kByte, Real-time clock, Watchdog timer, или еквивалент по смисъла на чл. 
33 от ЗОП, във връзка с чл.32 ал.2 от ЗОП; съгласно приложения към документацията образец 
№ А "Параметри на оборудването", на последната страницата от същия в "Указания" е поставено 
изискване в дясната колона №2, всеки участник задължително да попълва техническите параметри 

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/bae7a6c01199d875c22577ff004ea2c5?OpenDocument
http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/bae7a6c01199d875c22577ff004ea2c5?OpenDocument


                                       

                                 

 
 

Стр. 3 от 7

на оборудването и съответствието му, съгласно неговото техническо предложение, като 
предложенията следва да покриват минималните изисквания на Възложителя от 
техническите спецификации по силата на чл.54 ал.1 ЗОП, или еквивалент (когато има такива - по 
смисъла на чл.32 ал.2 от ЗОП във връзка с чл.33 от ЗОП). След подаване на офертата не се 
допуска последваща подмяна на техническото предложение, на основание чл.68 ал. 11 т.2 б) 
ЗОП, с изключение на възможността по смисъла на чл.54 ал.2 от ЗОП. Образец № А "Параметри 
на оборудването" е задължителен към плик №2 съгласно и указаното от възложителя в 
обявлението за поръчката по раздел III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори - т.15). 
 

 Това са предварително определените изисквания и те трябва да бъдат стриктно спазвани и 
изпълнявани от участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка, след като не са 
обжалвани своевременно по реда на чл. 120 от ЗОП и са влезли в сила в този им вид. /Решение 
№16201 от 30.12.2009 г. на ВАС по адм. д. № 14792 / 2009.г/.  

 
Съгласно §1 т.19 към ДР от ЗОП (преди изм. на ЗОП, по силата на § 115 ал.1 на ПЗР от ЗИД 

на ЗОП, ДВ бр. 40/2014г.), по смисъла на закона, "предварително обявени условия" са условията, 
съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие. 

 
На стр. 6 в техническата си оферта, по т. 1.3.4.1 на попълнения задължителен Образец №А 

"Параметри" в предложението на участника "Технодата" ЕООД за об. позиция №1, липсва 
описано предложение за налична функцията WatchDog TIMER и Real-time clock, или 
еквивалентно решение за тези таймери. Във връзка с въведеното ограничение съгласно указаното в 
края на образец №А "след подаване на офертата не се допуска последваща подмяна на 
техническото предложение, на основание чл.68 ал. 11 т.2 б) ЗОП", т.е. на практика попълнения 
образец №А на този участник не изготвено по смисъла на чл.54 ал.1 от ЗОП, а евентуалното му 
допълване би изменило вече попълнения образец №А, приложен към техническото предложение в 
Плик №2 при подаване на офертата. За да е изпълнено изискването на възложителя, в таблицата по 
образец №А по т.I.3.4.1, участникът би трябвало да е попълнил своето предложение по всяко 
изискване, за да може помощния орган на възложителя - Комисията по чл.34 от ЗОП, да прецени 
съответствието му с търсената функция на апаратурата. Също така на стр.30 и стр.31 в 
допълнителното описание на предлаганото обурудване, приложено в плик №2 към техническото 
предложение на участника съобразено с изискването на т. IV.3.6 от обявлението за поръчката, не 
се открива информация за налична функцията WatchDog TIMER и Real-time clock, или 
еквивалентно решение на тази функция или механизъм, по отношение на управляващия контролер 
на предлагания анализатор за измерване на амбиентния дозов еквивалент (Н*10) за измерване на 
радиационния гама фон. 

 
Така предложена, офертата на участника не отговаря на условията на възложителя и е 

достатъчно основание същата да бъде отстранена въз основа на нормата на чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП. 
Изискванията на възложителя са задължителни за участника и неговото предложение по чл.56 ал.1 
т.7 от ЗОП следва да се придържа към тях /виж Приложение №1 към настоящото Решение/. 

 
Правно основание за отстраняване на участника: чл.69, ал.1, т.3 ЗОП – Участникът е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. 

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/2f94c5e85e5f146dc22576950033834f?OpenDocument
http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/2f94c5e85e5f146dc22576950033834f?OpenDocument
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3.2. „Лабконсулт" ЕООД, гр. София, поради следните 
 
Фактически основания и мотиви: С действието на Възложителя по чл.25 ал. 1 от ЗОП са 

одобрени обявлението и документацията за участие, в т.ч. и техническите спецификации (чл.28 
ал.1 т. 4 от ЗОП). 

 
Свързаните с решението за откриване на процедурата и одобрените с обявлението и 

документация за участие предварително обявени условия на Възложителя, когато не са 
обжалвани в законоустановения срок по чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП, влизат в сила, като 
съответният акт на Възложителя придобива правен стабилитет. Така утвърдените и влезли в 
сила условия стават задължителни както за участниците при изготвяне на офертите им, така и за 
Комисията във връзка с работата ѝ по проверка на съответствието на офертата с изискванията на 
Възложителя по смисъла на чл.54 ал.1 от ЗОП. 

 
Съгласно §1 т.19 към ДР от ЗОП (преди изм. на ЗОП, по силата на § 115 ал.1 на ПЗР от ЗИД 

на ЗОП, ДВ бр. 40/2014г.), по смисъла на закона, "предварително обявени условия" са условията, 
съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие. 

 
Комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите извършва проверка въз основа 

на условията по одобрената документация за участие и няма право да се отклонява, подменя 
или синхронизира същите /Решение №15822 от 21.12.2010 г. на ВАС по адм. д. № 13979 / 
2010.г./. 
  
 По техническата спецификация за обособена позиция №1, възложителят е посочил 
минимални изисквания за Високодозовия Гайгер-Мюлеров детектор (или друг гама детектор - 
според чл. 32 ал.2 изреч. последно от ЗОП във връзка с чл.33 ал.1 от ЗОП) да е с енергиен обхват 
поне в диапазона 70 keV .... 4,5 MeV.  
 
 Това са предварително определените изисквания и те трябва да бъдат стриктно спазвани и 
изпълнявани от участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка, след като не са 
обжалвани своевременно по реда на чл. 120 от ЗОП и са влезли в сила в този им вид. /Решение 
№16201 от 30.12.2009 г. на ВАС по адм. д. № 14792 / 2009.г/. 
 
 На стр. 176 в техническата му оферта, по т. 1.3.4.4 на попълнения задължителен Образец 
№А "Параметри" на предложението в плик №2 на участника "Лабконсулт" ЕООД, за предложения 
високодозов детектор за гама лъчения БДБГ-09 е посочена възможност на устройството за 
енергиен обхват в диапазона от 50 keV до 3,0 MeV, при поставено изискване на Възложителя за 
енергиен обхват поне в диапазона 70 keV .... 4,5 MeV, като в коментар на участника се заявява, че 
Възложителят не познава изискванията за мерене на гама фон и заданието е направено за 
облагодетелстване на определен участник.  
 

 Видно е, че участникът е предложил параметри на високодозовия детекторен блок за гама 
лъчение БДБГ-09, с обхват не покриващ изискването на Възложителя за обхванат диапазон от 
70keV .... 4,5 MeV (диапазона между 3,0 и 4,5 отстава непокрит), при условие, че техническата 
спецификация е задължителна за участниците по смисъла на чл.54 ал.1 от ЗОП, и по 

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/bae7a6c01199d875c22577ff004ea2c5?OpenDocument
http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/bae7a6c01199d875c22577ff004ea2c5?OpenDocument
http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/2f94c5e85e5f146dc22576950033834f?OpenDocument
http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/2f94c5e85e5f146dc22576950033834f?OpenDocument
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отношение на така заложените от Възложителя обхвати, не се допуска предлагане на 
стойности по усмотрение на даден участник, в зависимост от неговата преценка, изгода и 
интереси. В този ред, така предложената оферта на участника не отговаря на условията на 
възложителя и е достатъчно основание същата да бъде отстранена въз основа на чл.69, ал.1, т.3 от 
ЗОП. Изискванията на възложителя са задължителни за участниците и техните предложения, по 
смисъла чл.56 ал.1 т.7 от ЗОП, следва да се придържат към тях /виж Приложение №2 към 
настоящото Решение/. 

 
Участникът е имал и възможност по чл.29 ал.1 от ЗОП на допълнителни разяснения от 

възложителя по отношение специалните изисквания описани в Техническата спецификация по об. 
позиция №1, конкретно за диапазона на енергийния обхват по тази точка, преди представяне на 
офертата си, но не се е възползвал от това свое право, поради и което направеното от него 
предложение по чл.56 ал.1 т.7 от ЗОП, във връзка параметрите и диапазона на енергийния обхват 
на предлагания восокодозов гама детекторен блок БДБГ-09, не е съобразено с поставените 
условия заложени от възложителя, съгласно чл.54 ал.1 от ЗОП. 

 
Правно основание за отстраняване на участника: чл.69, ал.1, т.3 ЗОП – Участникът е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. 
  
3.3. ”Лабексперт” ООД, гр. София, поради следните 
 
Фактически основания и мотиви: С действието на Възложителя по чл.25 ал. 1 от ЗОП са 

одобрени обявлението и документацията за участие, в т.ч. и техническите спецификации (чл.28 
ал.1 т. 4 от ЗОП). 

 
Свързаните с решението за откриване на процедурата и одобрените с обявлението и 

документация за участие предварително обявени условия на Възложителя, когато не са 
обжалвани в законоустановения срок по чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП, влизат в сила, като 
съответният акт на Възложителя придобива правен стабилитет. Така утвърдените и влезли в 
сила условия стават задължителни както за участниците при изготвяне на техните оферти, така и 
за Комисията във връзка с работата ѝ по проверка на съответствието на офертата с изискванията на 
Възложителя по смисъла на чл.54 ал.1 от ЗОП. 

 
Съгласно §1 т.19 към ДР от ЗОП (преди изм. на ЗОП, по силата на § 115 ал.1 на ПЗР от ЗИД 

на ЗОП, ДВ бр. 40/2014г.), по смисъла на закона, "предварително обявени условия" са условията, 
съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие. 

 
Комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите извършва проверка въз основа 

на условията по одобрената документация за участие и няма право да се отклонява, подменя 
или синхронизира същите /Решение №15822 от 21.12.2010 г. на ВАС по адм. д. № 13979 / 
2010.г./. 
  
 По техническата спецификация за обособена позиция №1, възложителят е посочил 
минимални изисквания за Високодозовия Гайгер-Мюлеров детектор (или друг гама детектор - 

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/bae7a6c01199d875c22577ff004ea2c5?OpenDocument
http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/bae7a6c01199d875c22577ff004ea2c5?OpenDocument
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според чл. 32 ал.2 изреч. последно от ЗОП във връзка с чл.33 ал.1 от ЗОП) да е с енергиен обхват 
поне в диапазона 70 keV .... 4,5 MeV. 
 
 Това са предварително определените изисквания и те трябва да бъдат стриктно спазвани и 
изпълнявани от участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка, след като не са 
обжалвани своевременно по реда на чл. 120 от ЗОП и са влезли в сила в този им вид. /Решение 
№16201 от 30.12.2009 г. на ВАС по адм. д. № 14792 / 2009.г/. 
 
 В попълнения задължителен Образец №А "Параметри" към техническото предложението 
на участника "Лабексперт" ООД, в т. 1.3.4.4 за енергийния обхват на предлагания високодозов 
гама детектор (Гайгер-Мюлеров) е даден положителен отговор "Да" за възможност на 
устройството с енергийния обхват в диапазона 70 keV …. 4,5 MeV, като в коментар на 
участника се препраща към по-подробно описание за устройството на стр. 5 в техническото 
предложение.  
 
 При отгръщане на стр.5 в препратката за предложения детектор за измерване на дозата на 
гама лъчи, фактически се установява, че енергийния обхват (диапазон) на детектора за 
енергията на откриваемите лъчения, е с долен праг 30 keV и горен - 3,0 MeV.  
 
 В случая се установява разминаване между обявеното в задължителния за прилагане към 
плик №2, съгласно указаното от възложителя в обявлението за поръчката по раздел III.2.1)Лично 
състояние на икономическите оператори - т.15) - Образец № А "Параметри на оборудването", 
като в последния се заявява, че се предлага диапазон на възможност за детектиране в 
енергийния обхват 70 keV …. 4,5 MeV, като участника указва, че подробности по 
параметрите на предлаганата апаратура са налични в допълнително описание на български, 
където обаче срещу параметъра "енергия на откриваемите лъчения" стои горна числова 
стойност 3,0 MeV. 
 
 Констатираното несъответствие не може да бъде отстранено, без да бъде дадена 
възможност участника да коригира по такъв начин техническото си предложение в плик №2, така 
че да бъде постигнато сходство и единство на предлаганите параметри, както в задължителния 
Образец №А, така и в допълнителната информация описана на стр.5 в техническото му 
предложение. Имайки предвид, че участника при така създалата се ситуация, винаги би избрал по-
изгодното за него положение, така, че офертата му да не бъде отстранена и да постигне 
съответствие с изискванията на възложителя, същия ще трябва измени при всички случаи 
предложението си в Плик №2, което е изрично забранено от ЗОП по смисъла на чл.68 ал.11 т.2 
буква "б" от ЗОП, а също е уговорено и непозволено от Възложителя по предварително 
обявените условия, и посочено като указание, съгласно образец №А "след подаване на 
офертата не се допуска последваща подмяна на техническото предложение, на основание 
чл.68 ал. 11 т.2 б) ЗОП". 
 
 

 Техническата спецификация е задължителна за участниците по смисъла на чл.54 ал.1 
от ЗОП, като по отношение на заложените обхвати не се допускат отклонения и 
разминавания. Така предложена, офертата на участника не отговаря на условията на възложителя 

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/2f94c5e85e5f146dc22576950033834f?OpenDocument
http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/2f94c5e85e5f146dc22576950033834f?OpenDocument
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