
  ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32890 - БУРГАС 
 

гр. Бургас 8000, тел. 056 / 859-022, факс 056 / 859-100 
 
 

 
Рег.№ 8949 / 25.11.2014 г. 

 
 
 
 

П О К А Н А 
 

за представяне на оферта в процедура 
за реализиране на обществена поръчка 

 
 
 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ, 
 
 На основание  чл. 8, ал.2 от ЗОП и във връзка със заповед № РД – 01 –
539/03.09.2014 г. на командира на ВМС за започване на процедура за реализиране 
на обществена поръчка с предмет: възстановяване на изразходвания технически 
ресурс на корабна лодка тип „Зодиак” на фрегата „Верни”, Ви отправяме покана 
за представяне на оферта, съгласно Приложение 1.  
 Място за изпълнение на услугата – база на изпълнителя. 

Офертата да се подаде във военно формирование 32890-Бургас  до 16.00 часа 
на 01.12.2014 г. Работно време от 07.30 – 16.00 часа всеки делничен ден. 

Документите за участие в процедурата да се поставят в запечатан непрозрачен 
плик, с печат на фирмата.  

Основен критерий – най-ниска цена на услугата с включен ДДС. 
Предложение, представено след изтичане на крайния срок, не участва в 

процедурата. 
 
Изисквания относно минимално съдържание на офертата: 
 

1. срок на валидност на предложението –  не – по малък от 60 дни от датата на 
предложението; 
2. възможност за извършване на услугата с включени гаранции за труд и вложени 
части. 
3. сертификат (лиценз) за такъв вид дейности и услуги; 
4. копие на документа за  регистрация в Търговския регистър. 
5. декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВС и по чл. 3, т. 
8 и т. 4 от ЗИФОДРЮПДРС; 
6. пълномощно на лицето, изготвило и подписало предложението в случай, че е 
различно от посоченото в съдебното решение за регистрация; 

 
 



 

 
 
 
 

 Военно формирование 32890-Бургас 
За контакти:  
Лице/а за контакт:  

Телефон: . 056/859 288, 0887247164 
капитан ІІІ ранг Павел Панов 

Електронна поща:  Факс: 056 859 100 
Email :  

 
Приложения: 
1.Приложение 1 – 1 л. 
 
 
 
 
 

          КОМАНДИР  НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32890 -  БУРГАС 
   
          КАПИТАН І РАНГ / П /  ДАРИН ПОПОВ 
 

25.11.2014 г. 
 
 
 



 

 
 

Приложение 1  
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
С ПРЕДМЕТ 

 
„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗРАЗХОДВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИ РЕСУРС НА 

КОРАБНА ЛОДКА ТИП „ЗОДИАК” 
 
 

 Корабната лодка е разположена на борда на фрегата „Верни”.  Тя е с 

надувни бордове и твърдо дъно и има следните ТТД: 

- Главни размери: L = 7,30m; B = 2,50m; d = 0,32m. 

-  Балоните – 2 броя,  се състоят от по 5 секции и са изработени от HYPALON. 

- Извънбордов двигател тип “Yanmar 4lh- DTE”  с мощност 170к.с. 

 За възстановяване на изразходвания технически ресурс на корабна лодка 

“RHIB” е необходимо да се извърши: 

1. Проверка за херметичност на корпуса и обслужване на надувните клапани на 

лодката. 

2. Ремонт на корпуса и подмяна на 1 брой балон при необходимост. 

3. Подмяна на 1 брой клапан  - при необходимост. 

4. Техническо обслужване на извънбордовия двигател, съгласно техническата 

документация на завода производител. 

Срок за изпълнение на горепосочените дейности – 10.12.2014г.  
 
 


