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Изх .№ 1102 /27.07.2015г. 
на 163.0У

До Г -Н  ГЕОРГИ ХРИСТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ УН КЪМ 163.0У  

СОФИЯ-ГРАД

СТАНОВИЩЕ
от Катя Великова Дойнова -  Директор на 163. ОУ „Черноризец Храбър“ 
Относно: Писмо с вх. № 346/09.07.2015г. за мотивите за избора на фирма ЕТ 
„ДАБО“ за доставка на LED осветление.

УВАЖАЕМИ Г-Н ХРИСТОВ,

Предвидения ремонт за лятото на 2014/2015г. включва:
1 /трети етаж: стая 5, стая 10, коридор на корпус Д и фоае над стълбите, ремонт 
на малък физкултурен салон, смяна на съществуващите лампи с лед осветление. 
2/ втори етаж: коридор на корпус Д, стая 2, хранилище,циклене на паркет, 

административни стаи-5 бр, коридор пред администрацията, учителска стая -  
осветление,стая -1 корпус А.
Смяна на осветлението с LED лампи.

При избора на фирма изпълнител се водех от следните критерии:
1./ Комплексност на извършвания ремонт -  обхващане на всички зададени 
видове СМР. Тук отпаднаха 3 фирми.
2./ Поканени бяха три фирми за събеседване, които имат пълни оферти. Явиха 
се представителите на две.
Избраната фирма ЕТ „ ДАБО“ изпълни всички условия на заданията и бе 
предпочетена към 30.06.2015г.
3./ Офертата на фирма Дигитал медия ЕООД включва само ЛЕД лампи и
ел.компоненти , но не включва нови носещи тела и техния монтаж. Тази оферта 
е само елемент от цялостното задание и е предоставена след сключването на 
договора.
4./ Офертата на „Евро ЛЕД ЕООД“ е предложена от Вас на 10.07.2015г.
Фирма ЕТ „ДАБО“ отказва да носи гаранция и отговорност за осветителни тела 
с които не са работили.

mailto:163@abv.bg
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163 ОУ София
До Директора 

на
163.0У „Черноризец Храбър 

Г-жа Катя Дойнова
София 

Искър 1582 
жк." Дружба-2" -3 част

ПИСМО - ИСКАНЕ ЗА СТАНОВИЩЕ

Уважаема Г-жо Дойнова,

Управителният съвет на Сдружение „Училищно Настоятелство към 163 ОУ 
„Черноризец Храбър" настоява да изразите официално Вашето становище относно 
причините и мотивите при избора на фирмата доставчик на LED осветление - ЕТ 
„ДАБО". С тях ръководството на 163.ОУ е сключило договор на 30.06.2015 г. Силно 
ни интересува защо е одобрена тази оферта и е сключен договор при наличието на 
още две оферти за LED осветление на по-изгодни и ниски цени! В това писмо 
прилагаме и двете оферти. В офертата на фирма Дигиталмедия ЕООД например 
осветителните тела са на стойност 51 лв без ДДС, с включен монтаж и 3 години 
гаранция. Така разликата между стойността, на която ЕТ „ДАБО" доставя 
осветителните тела и офертата на Дигиталмедия ЕООД е 23,60 лв без ДДС, от което 
следва че бихме могли да спестим 5097,60 с ДДС лв за цялото училище. Каква е 
причината да бъде избрана ЕТ Дабо? И защо се лишаваме от възможността да 
спестим тези пари и да се изцикли и прелакира паркета на 10 класни стаи 
например?

Очакваме Вашето официално становище по поставения проблем!
Към писмото прилагаме и трите оферти -  одобрената на ЕТ „ДАБО", както и 

офертите на Дигиталмедия ЕООД и офертата на „Евро Лед" ЕООД.

С уважение:
Георги Христов 

Председател на Управителния Съвет 
на Сдружение "Училищно настоятелство 

към 163.ОУ Черноризец Храбър"
София

07.07.2015 г.
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Оферта
От фирма Дигиталмедия ЕООД,във връзка със замяна на стари 
осветителни тела в училищна сграда.
Поръчката предлагаме да бъде изпълнена ,както следва:
1.Демонтаж на старите луминисцентни лампи от носещите тела.
2.Премахване на старите електрически компоненти от същите.
3.Монтаж на новите 1_ЕР-лампи.
4.При необходимост от цялостно премахване на стари и негодни 
носещи тела,ще бъдат монтирани конзоли по стандартите на 
новите 1_ЕО-лампи.
5.Нашата фирма препоръчва замяна с висококачествени 1_Е0- 
осветителни тела с по-висока яркост и дълъг живот ,със следните 
параметри:

LED пура OR АХ O-T8-20W-NW
- Т8, цокъл G13, мощност 20W; 120 см; Мат; EMC драйвер;
- Цветна температура: Неутрално бяла -4000К;
- Светодиоди: 2835SMD, Живот 50 ОООч;
- Светлинен поток 21001m, ъгъл на излъчване 120°;
- Раб. напрежение 220V АС; Гаранция -  36 месеца;
- Разм ер-26х1198тт; Материал: Алуминиево тяло + PVC дифузер;
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6.Цени:
1_ЕО-лампи 
доставка и монтаж 
обща цена

бр. 360x22,5=8100л в. 
бр. 180x6,00=1080,0лв. 

без вкл ДДС:9180,0лв. 
с вкл ДДС:11016 лв.

С уважение :Кр.Крумов.
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.IT I T  ' л # 'Във връзка със запитването за покупка на LED осветление, „Евро Лед” ЕООД предоставя на 
Вашето внимание ценова оферта по зададените параметри, както следва:
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11лашапе по банков път 100% авансово. Посочените пени са с ДДС.
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3. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 
Оферираните продукти имат 2 години гаранция.
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Всички продукти са СЕ сертифицирани. „Евро Лед” ЕООД може да предостави при поискване 
фотоколп за изпитване щ сертификати на оферираните продукт. Офертата е без срок на

София, 14-05-2015
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валидност. Евро ЛЕД си запазва правбто да промени базовата цена при промяна на курса на долара.
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#
Боряна Бакалова
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О Ф Е Р Т А

ДО:
163 ОУ Черноризец Храбър 
гр.София - Дружба 2

ОТ ЕЛ "ДАБО” С РЪКОВОДИТЕЛ инж. ДАНАИЛ ТАКОВ 
гр.София тел: 0888 44 28 35; 0889 46 35 94

ОТНОСНО: Ремонт т  163 ОУ Черноризец Храбър гр.София 
Етаж 2: Касиер домакин, Медицински кабинет, Помощник Д и р е к т о р ,  Директор, 
Секретарка помощник Директор, Учителска сгая, Стая 1 - Блок А, Коридор, Стая 2, Стаи 
1, Хранилище.
Етаж 3: Коридор, малък физкултурен салон, Стая 4, Стая 5, Стая 10.

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ Наименование на СМР М-ка Количество Ед.неиа Обща цена
1 Демонтаж осветителни тела бр. 141,00 3.80 535,80
2 Доставка и монтаж осветителни тела бр. 141.00 70,80 9982.80
3 Частична шпакловка стени и тавани м2 158,20 5,30 838.46
4 Боядисване тавани с бял латекс м2 697,74 4,70 3279.38
5 Боядисване стени с цветен латекс м2 737,85 5,10 3763,04
6 Боядисване стени - цокъл с блажна боя м2 428,61 5,70 2443,08
7 Затягане и прихващане паркет м2 29,80 6,40 190.72
8 Циклене и лакиране паркет м2 295,41 8,50 2510,99
9 Доставка и монтаж ламинат м2 69,68 18.50 1289,08

Обща сума без ДДС: 24833,34
20% ДДС: 4966,67

Обща сума с ДДС:
--- ------------ ------------------------------------- --------------------------*----- ------ *------f--------------------

29800,00

Срок за изпълнение: 20 календарни дни


