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Рег. № 6016/22.10.2014 г. 
Екз. единствен 
 

УТВЪРЖДАВАМ 
КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 
 
КОНТРААДМИРАЛ        /П/              ДИМИТЪР ДЕНЕВ 

___.___.2014 г. 
 

 

ПРОТОКОЛ 
 

за разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти за реализиране на 
обществена поръчка с предмет „Авариен ремонт на хранилище №3, №6 и №16 

във в.ф. 32020-Варна” 
 

В 10.00 ч. на 20.10.2014 г. комисия назначена със заповед на командира 
на ВМС № РД-01- 623/06.10.2014 г., в състав: 

Председател – подполковник                  етлозар  в – главен експерт във 
в.ф. 34400-42. 

Членове : 1. цивилен служител                                     старши 
юрисконсулт във в.ф. 34400-8; 

                     2. цивилен служител  Мария Бориславо старши 
юрисконсулт в Командването на ВМС (резервен член поради служебна 
ангажираност на ц.сл. Радка Железова Славова)  
се събраха за да разгледат, оценят и класират постъпилите оферти за 
реализиране на обществена поръчка с предмет „Авариен ремонт на хранилище 
№3, №6 и №16 във в.ф. 32020-Варна”.  
 На публичната част на заседанието на комисията не се явиха 
представители на участниците. 

   І. KРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА - „Най-ниска предложена цена” за всяка 
обособена позиция.  

ІІ. СПИСЪК НА ПОКАНЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ: 
Оферти са изпратени до: 
1. „Весела” ООД; 
2. „Монолит” ООД; 
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3. „Бокат Бонев” ЕООД; 
4. „Арси” ЕООД; 
5. „ИСС Инженеринг” ООД; 
6. „Рони Колор” ЕООД. 
Поканата е публикувана в Регистъра на АОП и в профила на купувача 

на Интернет-страницата на Военноморските сили. 
ІІІ. СПИСЪК НА ПОЛУЧЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
Оферти са получени от следните фирми: 
1. ЕТ „Ас Строй-Янко Станчев”; 
2. „Прогрес 99” ООД; 
3. „ИСС Инженеринг” ООД; 
4. „Арси” ЕООД; 
5. „Строй ЗМ” ЕООД; 
6. „АБВ Русе” ЕООД; 
7. „Еко Стил Строй 90” ЕООД; 
8. „Юнион Корект Корект” ООД; 
9. „Виас Инженеринг” ЕООД. 
 
IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 
Офертите са получени във в.ф. 34400 гр. Варна в указания в т. 19 на 

заповед № РД-01-623/06.10.2014 г. на командира на Военноморските сили срок 
и се допускат до разглеждане. 

1. Фирма ЕТ „Ас Строй-Янко Станчев” е подала оферта с вх. 
№112/17.10.2014 г. Офертата съдържа посочените в поканата за обществената 
поръчка документи. Представени са Технически предложения и Ценови 
предложения за трите обособени позиции. Техническите предложения 
отговарят на изискванията, заложени в поканата. 

2. „Прогрес 99” ООД е подала оферта с вх. №113/17.10.2014 г. Офертата 
съдържа посочените в поканата за обществената поръчка документи. 
Представени са Технически предложения и Ценови предложения за трите 
обособени позиции. Техническите предложения отговарят на изискванията, 
заложени в поканата. 

3. „ИСС Инженеринг” ООД е подала оферта с вх. №114/17.10.2014 г. 
Офертата съдържа посочените в поканата за обществената поръчка документи. 
Представени са Технически предложения и Ценови предложения за трите 
обособени позиции. Техническите предложения отговарят на изискванията, 
заложени в поканата. 



3/4 

4. „Арси” ЕООД е подала оферта с вх. №115/17.10.2014 г. Офертата 
съдържа посочените в поканата за обществената поръчка документи. 
Представени са Технически предложения и Ценови предложения за трите 
обособени позиции. Техническите предложения отговарят на изискванията, 
заложени в поканата. 

5. „Строй ЗМ” ЕООД е подала оферта с вх. №116/17.10.2014 г. Офертата 
съдържа посочените в поканата за обществената поръчка документи. 
Представени са Технически предложения и Ценови предложения за трите 
обособени позиции. Техническите предложения отговарят на изискванията, 
заложени в поканата. 

6. „АБВ Русе” ЕООД е подала оферта с вх. №118/17.10.2014 г. Офертата 
съдържа посочените в поканата за обществената поръчка документи. 
Представени са Технически предложения и Ценови предложения за трите 
обособени позиции. Техническите предложения отговарят на изискванията, 
заложени в поканата. 

7. „Еко Стил Строй 90” ЕООД е подала оферта с вх. №119/17.10.2014 г. 
Офертата съдържа посочените в поканата за обществената поръчка документи. 
Представени са Технически предложения и Ценови предложения за трите 
обособени позиции. Техническите предложения отговарят на изискванията, 
заложени в поканата. 

8. „Юнион Корет Варна” ООД е подала оферта с вх. №120/17.10.2014 г. 
Офертата съдържа посочените в поканата за обществената поръчка документи. 
Представени са Технически предложения и Ценови предложения за трите 
обособени позиции. Техническите предложения отговарят на изискванията, 
заложени в поканата. 

9. „Виас Инженеринг” ЕООД е подала оферта с вх. №122/17.10.2014 г. 
Офертата съдържа посочените в поканата за обществената поръчка документи. 
Представени са Технически предложения и Ценови предложения за трите 
обособени позиции. Техническите предложения отговарят на изискванията, 
заложени в поканата. 

 
V. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ. 
Ценовите предложения на фирмите са както следва: 

№ Фирма ОП №1 ОП №2 ОП №3 
1.  ЕТ „Ас Строй-Янко Славчев” 34206,05 лв. 

(1) 
30101,13 лв. 
(1) 

26363,53 лв. 
(1) 

2.  „Прогрес 99” ООД 45471,47 лв. 
(7) 

40605,71 лв. 
(7) 

34732,63 лв. 
(6) 

3. „ИСС Инженеринг” ООД 39634,79 лв. 
(6) 

36072,17 лв. 
(4) 

31149,44 лв. 
(4) 
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4. „Арси” ООД 39484,00 лв. 
(5) 

39580,00 лв. 
(6) 

34892,00 лв. 
(7) 

5. „Строй ЗМ” ЕООД 47998,80 лв. 
(8) 

45004,25 лв. 
(8) 

40078,44 лв. 
(9) 

6.  „АБВ Русе” ООД 38534,55 лв. 
(3) 

34891,98 лв. 
(2) 

30665,80 лв. 
(3) 

7. „Еко Стил Строй” ЕООД 38647,02 лв. 
(4) 

36206,51 лв. 
(5) 

31868,37 лв. 
(5) 

8. „Юнион Корект Варна” ООД 50293,44 лв. 
(9) 

45626,59 лв. 
(9) 

39693,58 лв. 
(8) 

9.  „Виас Инженеринг” ЕООД 37726,22 лв. 
(2) 

35439,76 лв. 
(3) 

30634,02 лв. 
(2) 

 
Предложената цена за изпълнение на обществената поръчка от 

класираната на първо място по трите обособени позиции фирма ЕТ „Ас Строй-
Янко Славчев” е на стойност 90 670,71 лв. с ДДС при планирани 114 000 лв. с 
ДДС. 

 
VI. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА: 
Във връзка с класирането по т. V ПРЕДЛАГАМЕ: 

Изпълнението на обществена поръчка „Авариен ремонт на хранилище №3, №6 
и №16 във в.ф. 32020-Варна” за ОП №1, ОП №2 и ОП № 3 чрез сключване на 
договор, да бъде възложено на фирма “ЕТ „Ас Строй-Янко Славчев”. 

При неизпълнение на изискванията на чл. 74, ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП от 
класирания на първо място участник, да се покани класираната на второ място 
фирма за сключване на договор.  

 
                   Председател: подполковник                    Светлозар Георгиев 

                                                                  ___.___.2014 г. 
  
                   Членове: 1. цивилен служител  Велико Трифонов 

                                                                  ___.___.2014 г. 
  
                                  2. цивилен служител  Мария Михайлова 

                                                                       ___.___.2014 г. 
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