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С  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ 
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„Доставка на материали за улично осветление на територията на 
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ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

 

Обществената поръчка е с предмет: „Доставка на материали за улично 

осветление на територията на Община Враца за 2018година“ 

Целта на настоящата обществена поръчка е избирането на изпълнител, 

притежаващ професионална квалификация и практически опит в доставката на електро 

материали за улично и парково оасветление. 

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

Мястото за изпълнение на поръчката е град Враца, община Враца, област Враца, 

Република България. 

Срокът на договора започва да тече от датата на подписването му до 31.12.2018г. и / 

или до изчерпване на финансовия ресурс по договора, което обстоятелство настъпи по - 

рано. 

 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА, ПРЕДМЕТ НА ВЪЗЛАГАНАТА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

Поръчката се обявява във връзка с обезпечаване на материали  за превантивно и 

аварийно поддържане на съществуващото улично и парково осветление на територията 

на Община Враца (гр. Враца и 24 броя населени места в Община Враца). 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

  

  Доставените материали да отговарят на БДС и / или еквивалент и да са 

произведени в Европейски съюз. Материалите предмет на обществената поръчка, 

трябва да притежават декларация за експлоатационни характеристики, приложени към 

изделията при доставката. 

 

№ Вид изделие характеристика Ед. мярка 

1 Кабел СВТ 2х1mm²  м 

2 Кабел СВТ 2х2,5 mm²   м 

3 Кабел СВТ 3х2,5 mm²  м 

4 Кабел СВТ 4х2,5 mm²  м 

5 Кабел СВТ 3х4mm²  м 

6 Кабел СВТ 2х6 mm²  м 

7 Кабел ПВ-1- 6 мм2  м 
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8 

Проводник за въздушно 

окачване, усукан със 

алуминиеви жила.2х16мм
2
 

  м 

9 

Проводник за въздушно 

окачване, усукан със 

алуминиеви жила.4х16мм
2
 

  м 

10 

Опъвателна клема за усукан 

изолиран проводник 2х16; 

4х16м 
 бр. 

11 

Биметална клема за усукан 

изолиран проводник осн(10-

120мм
2
откл.(1,5-10)мм

2
 

 бр. 

12 

Натриева лампа високо 

налягане НЛВН 50W E E27 

високо ефективни, с удължен 

живот, ниско емисионни 

Газоразрядни лампи последно 

поколение. Тубуларна прозрачна 

колба. Живот – повече от 24000 

часа. 

бр. 

13 

Натриева лампа високо 

налягане НЛВН 70W E E27 

високо ефективни, с удължен 

живот, ниско емисионни 

Газоразрядни лампи последно 

поколение. Тубуларна прозрачна 

колба. Живот – повече от 32000 

часа.  

бр. 

14 

Натриева лампа високо 

налягане НЛВН 100W E E40 

високо ефективни, с удължен 

живот, ниско емисионни 

Газоразрядни лампи последно 

поколение. Тубуларна прозрачна 

колба. Живот – повече от 32000 

часа.  

бр. 

15 

Натриева лампа високо 

налягане НЛВН 150W E E40 

високо ефективни, с удължен 

живот, ниско емисионни 

Газоразрядни лампи последно 

поколение. Тубуларна прозрачна 

колба. Живот – повече от 32000 

часа.  

бр. 

16 

Натриева лампа високо 

налягане НЛВН 250W E E40 

високо ефективни, с удължен 

живот, ниско емисионни 

Газоразрядни лампи последно 

поколение. Тубуларна прозрачна 

колба. Живот – повече от 32000 

часа.  

бр. 

17 

Натриева лампа високо 

налягане НЛВН 400W E E40 

високо ефективни, с удължен 

живот, ниско емисионни 

Газоразрядни лампи последно 

поколение. Тубуларна прозрачна 

колба. Живот – повече от 32000 

часа.  

бр. 

18 

Компактна луминисцентна 

лампа КЛЛ 18W/840/4P 

високо ефективни, с удължен 

живот, ниско емисионни 

 

Компактна луминисцентна лампа 

последно поколение. Цокъл - 

2G11. Индекс на цветопредаване 

Ra>80. Цветна температура 4000K. 

Живот - повече от 16000 часа.  

бр. 

19 

Компактна луминисцентна 

лампа КЛЛ 36W/840/4P 

високо ефективни, с удължен 

живот, ниско емисионни 

 

Компактна луминисцентна лампа 

последно поколение. Цокъл - 

2G11. Индекс на цветопредаване 

Ra>80. Цветна температура 4000K. 

Живот - повече от 16000 часа.  

бр. 

20 

Компактна луминисцентна 

лампа КЛЛ 55W/840/4P 

високо ефективни, с удължен 

живот, ниско емисионни 

 

Компактна луминисцентна лампа 

последно поколение. Цокъл - 

2G11. Индекс на цветопредаване 

Ra>80. Цветна температура 4000K. 

Живот - повече от 16000 часа.  

бр. 
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21 

Компактна луминисцентна 

лампа КЛЛ 18W/840/2P 

високо ефективни, с удължен 

живот, ниско емисионни 

Компактна луминисцентна лампа 

последно поколение. Цокъл - 

G24d2. Индекс на цветопредаване 

Ra>80. Цветна температура 4000K.  

бр. 

22 

Компактна луминисцентна 

лампа КЛЛ 11W/840/2P 

високо ефективни, с удължен 

живот, ниско емисионни 

Компактна луминисцентна лампа 

последно поколение. Цокъл – G23. 

Индекс на цветопредаване Ra>80. 

Цветна температура 4000K. 

бр. 

23 

Компактна луминисцентна 

лампа КЛЛ 9W/840/2P високо 

ефективни, с удължен живот, 

ниско емисионни 

Компактна луминисцентна лампа 

последно поколение. Цокъл – G23. 

Индекс на цветопредаване Ra>80. 

Цветна температура 4000K. 

бр. 

24 
Запалка полупаралелна  35 W 

– 400 W 

Запални устройства за 

газоразрядни лампи. Загуби в 

запалното устройство max 0.5W. С 

вградена термична защита. 

бр. 

25 Дросел за КЛЛ 11W 
Дросели за луминисцентна лампа 

9-11W 
бр. 

26 Дросел за КЛЛ 18W 
Дросели за луминисцентна лампа 

18W 
бр. 

27 Дросел за КЛЛ 36W 
Дросели за луминисцентна лампа 

36W 
бр. 

28 

Дросел за НЛВН 50W 

 

 

 

Дросели за НЛВН, предназначен 

за работа с полупаралелни запални 

у-ва, с вградена термична защита 

бр. 

29 Дросел за НЛВН 70W 

Дросели за НЛВН, предназначен 

за работа с полупаралелни запални 

у-ва,  с вградена термична защита 

бр. 

30 Дросел за НЛВН 100W 

Дросели за НЛВН, предназначен 

за работа с полупаралелни запални 

у-ва,  с вградена термична защита 

бр. 

31 Дросел за НЛВН 150W 

Дросели за НЛВН, предназначен 

за работа с полупаралелни запални 

у-ва,  с вградена термична защита 

бр. 

32 Дросел за НЛВН 250W 

Дросели за НЛВН, предназначен 

за работа с полупаралелни запални 

у-ва,  с вградена термична защита 

бр. 

33 Дросел за НЛВН 400W 

Дросели за НЛВН, предназначен 

за работа с полупаралелни запални 

у-ва,  с вградена термична защита 

бр. 

34 
Глобус от линеен полиетилен 

Ø300 

Удароустойчив глобус Ø300, бял, 

изработен от UV защитен 

материал. 

бр. 

35 
Монтажна основа за ПОТ 

Ø300, Е27 

Основата е изработена от 

стъклонапълнен UV-стабилизиран 

полипропилен, комплект с 

керамична фасунга Е27 

бр. 
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36 Фасунга за КЛЛ (2Р) 9W, 11W 
Фасунга проходна,  тип  

G23 
бр. 

37 Фасунга за КЛЛ (2Р) 18W,  Фасунга проходна,  тип G24d2 бр. 

38 
Фасунга за КЛЛ (4Р) 18W, 

36W, 55W 

Фасунга проходна,  тип 

2G11 
бр. 

39 

Щипки за закрепване 

разсейватели за УОТ с НЛВН 

50, 70, 100, 150 W 

Изработени от UV-стабилизиран 

материал. 
бр. 

40 

Щипки за закрепване 

разсейватели за УОТ с КЛЛ 

18,36, 55 W 

Изработени от UV-стабилизиран 

материал. 
бр. 

41 Фасунга Е27 Керамична бр. 

42 Фасунга Е40 Керамична бр. 

43 Стартер S10 
Стартер за еднолинейна схема на 

свързване 
бр. 

44 Основа за стартер S10 Стартерно гнездо. бр. 

45 
Разсейвател за УОТ с НЛВН  

70, 100, 150 W 

Изработен от термозакалено 

стъкло 
бр. 

46 
Разсейвател за УОТ с КЛЛ 

18W 

Изработен UV-стабилизиран 

поликарбонат, рефракторен тип 
бр. 

47 
Разсейвател за УОТ с КЛЛ 36, 

55 W 

Изработен UV-стабилизиран 

поликарбонат, рефракторен тип 
бр. 

48 
Енергоспестяваща лампа 

20W/827 E27 спирала 
  бр. 

49 
Енергоспестяваща лампа 

23W/827 E27 спирала 
 бр. 

50 
Енергоспестяваща лампа 

45W/827 E27 спирала 
  бр. 

51 
Енергоспестяваща лампа 

55W/827 E27 спирала 
  бр. 

52 
Металхалогенна лампа 70W 

E27 
  бр. 

53 
Металхалогенна лампа 150W 

E27 
  бр. 

54 
Металхалогенна лампа 250W 

E40 
  бр. 

55 
Металхалогенна лампа 400W 

E40 
  бр. 

56 PVC метално гофре ф23   м 

57 ЛУСТЕР КЛЕМА PVC6mm   бр. 

58 ЛУСТЕР КЛЕМА PVC10mm  бр. 

59 ЛУСТЕР КЛЕМА PVC25mm  бр. 

60 
КУТИЯ АЛУМИНИЕВА К2 С 

PVC КАПАК 35ММ2 
 бр. 

61 
ПРЕКЪСВАЧ 2А 1Р BKN 

КРИВА С6 kA 
 бр. 

62 
ПРЕКЪСВАЧ 6А 1Р BKN 

КРИВА С6 kA 
 бр. 

63 
ПРЕКЪСВАЧ 10А 1Р BKN 

КРИВА С6 kA 
 бр. 

64 ПРЕКЪСВАЧ 16А 1Р BKN  бр. 
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КРИВА С6 kA 

65 
ПРЕКЪСВАЧ 25А 1Р BKN 

КРИВА С6 kA 
 бр. 

66 
ПРЕКЪСВАЧ 32А 1Р BKN 

КРИВА С6 kA 
 бр. 

67 
ПРЕКЪСВАЧ 63А 1Р BKN 

КРИВА С6 kA 
 бр. 

68 Лента стоманена 10х0,4-50м   бр. 

69 
Скоба за стоманена лента 

10мм 
 бр. 

70 
Уличен осветител 1x18W КЛЛ 

2G11 IP65 

Корпус и разсейвател - изработени 

от UV-стабилизирани материали. 

Разсейвател - рефракторен тип. 

бр. 

71 Тарифен часовник 

Часовник електронен двутарифен 

триканален,предназначен да 

превключва тарифните броители 

на двутарифни електромери и 

едновременно с това да управлява 

уличното и парково 

осветление.Изграден като 

микропроцесорна 

система,работеща в рвеално 

време.На лицевия панел да е 

изведена постоянна индекация на 

текущото време(часове и 

минути).При работа в режим на 

автоматично захранване(отпадане 

на мрежово напрежение) 

въведената програма и текущото 

време да се запазят. 

бр. 

72 рогатка единична  
Ф60 L=0.3 м с планка 25х12х2за 

закрепване на ЖБ стълб 
бр. 

73 
Уличен осветител с НЛВН 

70W, IP65 

Корпус от UV-стабилизиран 

материал. Разсейвател от 

термозакалено стъкло. 

Газоразрядни лампи последно 

поколение. Живот – повече от 

32000 часа. Светлинен добив min 

90 lm/W. Дросел и запално 

устройство с вградена 

термозащита. 

бр. 

74 
Модулен контактор 

 

Триполюсен контакторбобина 220 

VAC с номинален ток на 

контактната система 32 A 
бр. 

75 Ел.табло 

Метална кутия за електрическо 

табло с размери 300 x 200 x 150 

mm и степен на защита IP65. 

Монтажната плоча е включена в 

комплекта! 

бр. 
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76 Кабел ППВАР2Х0.35 
  

м. 

77 Кабел ППВАР2Х0.35 
 

м. 

78 Изолирбанд19мм/20м 
електроизолационна лента с 

дебелина 0.178мм., бр. 

79 Бишоп 

Лента с дебелина 0.762мм, 

самовулканизираща се лента на 

етилен-пропилен каучукова 

основа (EPR)  

бр. 

80 
Парков осветител тип „сфера” 

с IP65 

Основата е изработена от 

стъклонапълнен UV-стабилизиран 

полипропилен, комплект с 

керамична фасунга Е27 

Удароустойчив глобус Ø300, бял, 

изработен от UV защитен 

материал. 

бр. 

 

1. Фасунга – устойчива на вибрации, да издържа на импулсно напрежение до 8kV. 

2. Пуско-регулиращата апаратура – за НЛВН, конвенционална, компенсирана, 

електронна, произведени от реномиран производител в Европейски съюз или 

еквивалент. 

3. Дроселите да са оборудвани с термоизключвател, произведени в Европейски 

съюз или еквивалент. 

4. Запалните устройства да са оборудвани с таймер за изключване при дефектна 

или остаряла лампа, произведени от реномиран производител в Европейски съюз  или 

еквивалент. 

5. Светлинният източник да бъде последно поколение НЛВН, произведени от 

реномиран производител в Европейски съюз или еквивалент. 

 Срока на служба на НЛВН да бъде не по-малък от 24 хиляди часа. Светлинен добив – 

мин. 105 lm/W. 

6. Техническото обслужване на осветителя да става без необходимост от 

инструменти. 

7. Осветителните тела с компактна луминисцентна лампа трябва да са с КПД над 

75% и да имат максимален интензитет на светлоразпределителната крива в зоната от 45 

до 55 градуса, степен на защита мин. IP 65 за целия осветителпроизведени от 

реномиран производител в Европейски съюз 

8. Светлинният източник да бъде последно поколение МХЛ, произведени от 

реномиран производител в Европейски съюз. Срока на служба на МХЛ да бъде не по-

малък от 24 хиляди часа. Светлинен добив – мин. 120 lm/W. 
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9. Гаранционни срокове са не по-малко от три години, а специфичните изисквания 

са съгласно техническите спецификации. 

10. Осветителните тела с натриева лампа високо налягане трябва да са с КПД над 

65% и да имат максимален интензитет на светлоразпределителната крива в зоната над 

55 градуса. 

11. Корпусът на осветителя да бъде изработен от UV – стабилизирана пластмаса, 

здрав, устойчив на корозия и атмосферни влияния. 

12. Закрепването на осветителя към стълба да бъде стабилно, корозионно 

устойчиво, регулируемо по отношение на наклона, да позволява директен монтаж на 

стандартна рогатка или директно на стълб. Присъединителен размер Ф60 mm. 

13. Разсейвателят на осветителя да бъде изработен от тармозакалено плоско стъкло. 

14. Рефлектор (отражател) – монолитен, изработен от висококачествена елуксирана 

алуминиева ламарина устойчива във времето и с добри отражателни характеристики. 

 


