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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, при следните условия: 

1. Предмет на обществената поръчка – „Доставка на мобилни 
климатици” – 14 бр.  

2. Начин на изпълнение на поръчката – без сключване на договор. 
3. Срок на изпълнение на поръчката – 31.08.2015 г. 
4. Място на изпълнение – доставка до в.ф. 34410-2–Варна. 
5. Изисквания към предмета на поръчката – изделията да са с 

енергиен клас „А”, режим – охлаждане, до 12 BTU. 
6. Изисквания за минимално съдържание на офертите: 

6.1. Предложение за изпълнение на поръчката (производител, 
марка, опаковка, характеристики, срок на доставка, гаранционни условия и 
др.); 

6.2. Ценово предложение, в лв. с ДДС с включена единична цена 
на климатик.  

7. Изборът на изпълнителя да се осъществи по критерий „най-
ниска цена”. 

8. 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.  

9. Офертите да се представят в писмена форма, на български език, 
в запечатан непрозрачен плик.  На плика да бъдат поставени наименование 
на лицето, което прави предложението, адрес и наименование на предмета на 
обществената поръчка.   

10. Краен срок за приемане (получаване) на офертите – 16.00 на 10 
август 2015 г. При приемането на офертата, върху плика се отбелязват 
поредният номер, датата и часът на получаването, като посочените данни се 
записват във входящ регистър за подадените оферти. 

11.  На разглеждане и оценка подлежат само офертите 
(предложенията) удовлетворяващи изискванията и указанията посочените в 
настоящата покана и приети в указания в поканата срок.  

12. Участникът класиран на първо място ще бъде определен за 
изпълнител и поканен да изпълни поръчката. 

13. Плащането на извършената доставка ще се осъществи от 
финансова служба на в.ф. 34410–Варна по банков път, в срок до 30 (тридесет) 
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дни след представяне на фактура оформена съгласно действащото 
законодателство и двустранно подписан приемо-предавателен протокол. 

14. С цел събирането на максимален брой оферти, поканата ще 
бъде изпратена до възможно максимален брой потенциални изпълнители и 
публикувана в Профила на купувача на Интернет-страницата на 
Военноморските сили (http://www.navy.mod.bg).  

За допълнителна информация – Велико Илиев Трифонов, сектор 
„Договори и обществени поръчки” във в.ф. 34400–Варна, тел: 052/552 467, 
факс: 603-259, адрес:  гр. Варна 9000, ул. Преслав №16. 

 



3/3 

Отпечатано в 1 екз. 
Екз. единствен – за в.ф. 34 400-8 в досие на поръчката 
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