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ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ 

 
КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

Варна 9000,  ул. “Преслав” №16, тел: 552-622, 552-635; факс: 603-259 

Рег. № 6541 / 12.11.2015 г. 

 
ПОКАНА 

за участие в обществена поръчка 

Командването на ВМС има удоволствието да Ви отправи настоящата 
покана за участие в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка 
по чл. 14, ал. 5, т.2 на Закона за обществените поръчки: 

1. Предмет на обществената поръчка „Възстановяване на 
херметичността на горивна цистерна на рейдови миночистач б№56”. 

2. Начин на изпълнение на поръчката – без сключване на договор. 
3. Срок на изпълнение на поръчката – 10.12.2015 г.  
4. Място на извършване на услугата – в.ф. 32140–Варна. 
5. Описание на предмета на поръчката: 

5.1. Горивна (дизелова) цистерна с обем 1,6 м³, материал – 
стъклопластика, нехерметична, с множество пропуски; 

5.2. Необходими дейности: 
5.2.1.  Почистване на повърхностите с пароструйка и 

обезмасляване; 
5.2.2. награпяване на повърхностите, почистване и повторно 

обесмасляване; 
5.2.3. нанасяне на елсатичен кматериали (устойчив на масла, 

гориво и морска вода) с дебелина над 1 мм осигуряващ сцепление с корпуса и 
херметичност на цистерната; 

5.2.4. хидравлично изпитване; 
5.2.5. почистване на цистерната и сдаване (след запълване с 

гориво от л.с.). 
6. Изисквания за минимално съдържание на офертите: 

6.1. Списък на документите в офертата; 
6.2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката 

Техническото предложение да съдържа информация за начина за изпълнение 
на услугата, вид и количество на необходимите материали, срок за 
изпълнение, гаранция и т.н); 

6.3. Ценово предложение, в лв., с ДДС. Ценовото предложение да 
съдържа цени на отделните дейности посочени в т. 5.2 и обща цена на 
услугата, в лв., с ДДС; 
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7. Офертите да се представят в писмена форма в запечатан 
непрозрачен плик, на който да бъдат поставени наименование на лицето което 
прави предложението, адрес, телефон, факс, е-мейл и наименование на 
предмета на обществената поръчка. Всички документи от офертата да са на 
български език и да са подписани и подпечатани от участника. 

8. Срок на валидност на предложението – не по-малко от 60 дни от 
датата на подаване на офертата. 

9. Всеки участник може да представи само една оферта. 
10. Изборът на изпълнител ще се осъществи по критерий „най-ниска 

цена”. 
11. Плащането на ремонта ще се извърши от финансова служба на в.ф. 

32140–Варна, по банков път, в срок до 30 (тридесет) дни след извършване на 
услугата и представяне фактура и приемо-предавателен протокол с описание 
на извършената дейност и вложените части. 

12. Участниците да представят (изпратят) офертите си на адрес: гр. 
Варна, 9000, ул. „Преслав” № 16, военно формирование 34400-Варна, от 10.00-
12.00 и от 14.30 до 16.00 всеки ден.  

13. Краен срок за приемане (получаване) на офертите – 12.00 на 16 
ноември 2015 г. 

За допълнителна информация – Енчо Илиев Илиев, сектор „Договори 
и обществени поръчки” във в.ф. 34400–Варна, тел: 052/552 479 е-мейл: 
e.iliev@armf.bg.; 

 

КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

КОНТРААДМИРАЛ                / П / МИТКО ПЕТЕВ 

 12.11.2015 г. 


