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Рег. № 2071/13.04. 2016 г. 
Екз. Единствен 
 

ПОКАНА 
за участие в обществена поръчка 

На основание чл. 14. ал. 5, т. 2 и ал.6 от Закона за обществените поръчки 
(ЗОП), Ви отправям покана за участие в процедура за възлагане на обществена 
поръчка, както следва: 

 
Условия за провеждане на обществената поръчка: 

1. Предмет на обществената поръчка – „Доставка на антифаулинг 
/противообрастващ полимерен продукт/ и повърхностно активен разтворител, 
съгласно Приложения №1. 
           2. Начин на изпълнение на поръчката – без сключване на договор. 
Приемането на материалите се извършва с приемо-предавателен протокол.  
           3.  Срок за изпълнение на поръчката – 22.04.2016 г. 
           4.  Място за изпълнение на поръчката –  в. ф. 32140 Варна. 
           5.  Изисквания към предмета на поръчката: 

      5.1. Доставените артикули да отговарят на техническите изисквания 
заложени в Приложение №1; 

      5.2. Доставката да се осъществи „франко склада” на в.ф. 32140 Варна. 
            6.   Изисквания към участниците: 

       6.1.  Да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 на ЗОП; 
            6.2.  Да отговарят на изискванията на чл. 327б, ал. 1 и 2 на ЗОВС. 

             7.  Изисквания за минимално съдържание на офертите: 
             7.1.  Административни данни за участника; 
             7.2. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47 ал. 1, 2 
(т.2а) и 5 от ЗОП; 

  7.3. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 327б ал. 1 и 2 от 
ЗОВС;  

  7.4. Предложение за изпълнение на поръчката (предлагана стока, 
марка, произход и др., начин и срок на доставката, гаранция, валидност на 
предложението, начин на транспортиране, лице за контакт и др.); 

   7.5. Ценово предложение с включени всички артикули. В 
предложението задължително да бъдат посочени единичните цени за 
стандартна опаковка с включено ДДС.  
                   8. Всеки участник може да представи само една оферта. 
                   9. Изборът на изпълнителя ще се осъществи по критерий „най-ниска 
предложена цена” за оферта, която съдържа всички артикули. 
                   10. Срок на валидност на предложението - не по-малко от 90 дни от 
датата на представянето му. 

ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ 

 
КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

Варна 9000,  ул. “Преслав” 16, тел: 552-622, 552-635; факс: 603-259 
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                   11.  Заплащането на услугата ще се извърши от финансова служба на 
в.ф. 32140–Варна по банков път в срок до 30 (тридесет) дни след извършване на 
доставката и представяне необходимите отчетни документи и фактура, 
оформени съгласно действащото законодателство. 
 12. 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, телефон, факс, е-мейл и 
наименование на предмета на обществената поръчка, като и печат на участника. 
Ако се използват самозалепващи се пликове, същите да бъдат затворени с 
леплива лента и участникът да се подпише отгоре върху лентата. 
                   13. 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 14.00 до 16.45 всеки ден.  
                   14. Краен срок за приемане (получаване) на офертите – 12.00 на 
19.04.2016 г. Приемането на офертата се регистрира във входящ регистър, като  
върху плика се отбелязват номера, датата и часът на получаването. 
                    15. На разглеждане и оценка подлежат само офертите 
удовлетворяващи посочените в настоящата покана изисквания и приети в 
посочения срок. 

За допълнителна информация – господин 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. 

Приложения: 
1. Приложение № 1 – Технически изисквания; 
2. Приложение №2 – Административни данни на участника; 
3. Приложение № 3 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 

чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 
4. Приложение № 4 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 

чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВС; 
 
КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 
КОНТРААДМИРАЛ  МИТКО ПЕТЕВ 

                                  13.04. 2016 г. 
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Приложение № 1 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

                   към номенклатурите 
                                                                                                                              

№ по ред наименование на продукта количество предназначение и изисквания към номенклатурата 

Обособена позиция  „антифаулинг /противообрастващ полимерен продукт/ и повърхностно активен разтворител” по 
номенклатури и количества:   

1 Полимерен химически продукт за  
многослойно нанасяне, 
предотвратяващ появата на 
микроорганизми - антифаулинг 

16 бр За полагане-третиране на корабни повърхности под водолинията. Баки по 20 л. 
Съвместим с продукт на „wilckens nippon paint” код 3559 или еквивалент  

2 Химически компонент-основа за 
полагане на антифаулинг 

16 бр За полагане-третиране преди нанасяне на антифаулинг . Баки по 20 л  
Съвместим с продукт на „wilckens nippon paint”код 8700 или еквивалент 

3 Химически чистител/разтворител на 
повърхности  

4 бр За почистване и третиране на повърхности и разреждане на компоненти по т.1 и 
т. 2. Баки по 25 л. Съвместим с продукт на „wilckens nippon paint” код VCC 20      
или еквивалент 

 
Забележка:  1. Посочените количества обект на обществената поръчка са приблизителни и могат да бъдат намалени или увеличени в зависимост от предложените цени на 
номенклатурите, стандартите на търговските опаковки и изисквания за минимални количества на доставка; 
                       2. Срок на доставка до 10 /десет/ дни; 
                       3. Декларация за съответствие на предлаганите артикули; 
                       4. Сертификат за качество на предлаганите номенклатури, неразделна част от приемо-предавателният протокол  при доставка на зададените позиции; 
                       5. Техническите наименования на посочените номенклатури, могат да имат незначителни промени в изискуемите параметри и означения в зависимост от  
търговските образци обект на предлагане.  
                       6. Листа за безопасност от производителя при подаване на офертата от Изпълнителя; 
                       7. При констатация на несъответствие в количествен и качествен показател на доставените номенклатури Изпълнителя се задължава да подмени проблемните 
номенклатури;   
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Приложение №2 
 
 
 
 AДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 
 
1. Фирма ............................................................................................................... 
........................................................., ЕИК / БУЛСТАТ ….................................. 

2. Седалище: гр. ......................, област......................., община........................, 
.к. .................................., улица ........................................................., №……., 
Тел........................., Факс:......................, e-mail:.......................... 

3. Адрес за кореспонденция: гр. ..........................., област..............................., 
община........................, ж.к. .................................., улица................................... 
................................., №……., 
Тел........................., Факс:......................, e-mail:.......................... 

4. Представляван от:..................................................................., в качеството си 
на ..........................................., ЕГН:.................................. л.к......................., 
издадена на ........................, от МВР .................. 

5.Обслужваща банка:.........................................................................................., 
IBAN: ..................................................................., BIC: ....................................., 
Титуляр на сметката: .......................................................................................... 
 
 

_______________                                       ___________________ 
(дата)                                                        (подпис, печат) 
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Приложение №3  
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки 

Подписаният/ата ………………………………………………………………….. 
(трите имена) 

документ за самоличност ……………………………………………… 
(лична карта/паспорт - №, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на …………………………………………………………………. 
(длъжност) 

на …………………………………………………………………………………… 
(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ ……………………………………………………………….…, 
в изпълнение на чл. 47, ал. 9 от ЗОП и в съответствие с изискванията на 
възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет 
„……………………………………………………………………………………“, в 
качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, 

ДЕКЛАРИРАМ: 
I. По чл. 47, ал. 1 от ЗОП: 
1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се 
зачертава) за:  
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс (НК); 
б) подкуп по чл. 301 – 307 от НК; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК;  
e) престъпление по чл. 108 от НК. (само при обществени поръчки по чл. 3, ал. 2 
от ЗОП в областта на отбраната или сигурността).  
2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност. 
3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по 
ликвидация, нито в подобна процедура съгласно националните закони и 
подзаконови актове. 
4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, 
което се отнася до конкретния участник): 
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а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила 
акт на компетентен орган; 
б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила 
акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване; 
в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 
законодателството на ……………………….. (посочва се държавата, в която 
участникът е установен). 

II. По чл. 47, ал. 2 от ЗОП (по избор от Възложителя): 
1. Представляваният от мен участник:  
а) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил 
извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 
Търговския закон; 
б) не се намира в подобна на посочената в буква „а“ процедура съгласно 
националните си закони и подзаконови актове, включително когато неговата 
дейност е под разпореждане на съда (при чуждестранни участници); 
в) не е преустановил дейността си.  
2. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм лишен/лишена от 
право да упражнявам …………………………………………………….(посочва 
се определена професия или дейност която трябва да съответства на 
предмета на обществената поръчка) съгласно законодателството на 
държавата, в която е участникът е установен (включително за нарушения, 
свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността). 
3. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на 
задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на 
сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, 
ал. 2 от ЗОП (само при обществени поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП в областта 
на отбраната или сигурността), доказано от възложителя с влязло в сила 
съдебно решение. 
4. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП ……………………………... 
(не съм осъждан с влязла в сила присъда или реабилитиран съм) за: 
а) престъпление по чл. 136 от НК, свързано със здравословните и безопасни 
условия на труд; 
б) престъпление по чл. 172 от НК против трудовите права на работниците. 
5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 З от ОП не съм осъждан с влязла в 
сила присъда за престъпление по чл. 313 от НК във връзка с провеждане на 
процедури за възлагане на обществени поръчки. 
6. По отношение на представлявания от мен участник не е установено от 
службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната 
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информация въз основа на каквито и да е доказателства, включително 
разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, която 
изключва заплаха за национална сигурност (само при обществени поръчки по 
чл. 3, ал. 2 от ЗОП в областта на отбраната или сигурността). 
III. По чл. 47, ал. 5 от ЗОП: 
1. Не съм свързан по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на 
ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 
организация. 
2. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 
22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.  

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за неверни данни.  
Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя 
възложителя в 7-дневен срок от настъпването им. 
Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените 
обстоятелства по т. I, както и по т. II (които са посочени от възложителя) са:  
1. …………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………… 
Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на 
възложителя информация за обстоятелствата по т. I, както и по т. II (които са 
посочени от възложителя), са:  
1. …………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………… 

............................  ...................................................................... 
 (дата)                                                         (подпис) 

  ...................................................................... 
  (име и фамилия) 
  (печат) 
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Приложение 4 
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ 
 

От …………………………………………………….., в качеството си на 
……………………………………………………………………………….., ЕИК 
................................. със седалище гр. ……………………………., община 
................................., ул. ................................................... №………, участник в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………” 
 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 
За мен и за представляваното от мен юридическо лице/ЕТ не са налице 

обстоятелствата по чл. 327б, ал.1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените 
сили на Република България.  

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния 
кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.  
 

_______________                                 Декларатор: ___________________ 
(дата на деклариране)                                                           (подпис, печат) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


