КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
Варна 9000, ул. “Преслав” 16, тел: 552-622, 552-635; факс: 603-259
Рег. № 6246 / 31.10..2014 г.
Екз. единствен

УТВЪРЖДАВАМ
КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
КОНТРААДМИРАЛ

/П/
ДИМИТЪР ДЕНЕВ
31.10.2014 г.

ПРОТОКОЛ
за разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти
за реализиране на обществена поръчка „Доставка на дейдвудни уплътнения
за фрегата „Верни” с бордови №42”, проведена по реда на глава осма „а” от
Закона за обществени поръчки
Днес, 30.10.2014 г., комисия назначена със заповед на командира на
ВМС №РД-01-672/17.10.2014 г., в състав:
(1) от ЗЗЛД
Председател: цивилен служител Енчочл.2Илиев
Илиев – старши
експерт във в.ф. 34400-8;
Членове:
чл.2 (1) от ЗЗЛД Радева – старши експерт
1. цивилен служител Мария Любомирова
чл.2 (1)
от ЗЗЛД
във в.ф. 34400-4 заместваща капитан I ранг Стоян
Неделчев
Стоянов,
началник в.ф.34400-41, отсъстващ поради домашен отпуск;
чл.2 (1) от ЗЗЛД
2. цивилен служител Радка Железова
Славова главен юрисконсулт
в Командването на ВМС.
се събра в пълен състав за да разгледа, оцени и класира постъпилите
оферти за реализиране на обществена поръчка с публична покана „Доставка
на дейдвудни уплътнения за фрегата „Верни” с бордови №42”.
На заседанието на комисията не присъстваха представители на лицата
подали оферти или на средствата за масово осведомяване или други лица.
Публичната покана (Рег. №6924/17.10.2014 г.) е публикувана на
20.10.2014 г. в Регистъра на обществени поръчки (РОП) на АОП под
№9034863/20.10.2014 г. и в Профила на купувача на Интернет-страницата на
ВМС (ПКВМС).
За стартираната процедура и публикуването на поканата в РОП и
ПКВМС, в изпълнение на чл. 27, ал. 2 и &1, т. 28а от ЗОП, на 20.10.2014 г., е
изпратено електронно съобщение до БНР, БТА, в. Народно дело, в.
Стандарт, в. Черно море, РТЦ Варна и ТВ7.
Критерий за оценка на получените оферти - „най-ниска цена”.
І. ПОЛУЧЕНИ ОФЕРТИ.
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До крайния срок за получаване на оферти (16:00 ч. на 29.10.2014 г.) е
постъпила оферта на „Вартсила Унгария” ООД (Wärtsilä Hungari KfT) вх.
№139/29.10.2014 г./11:30, което е регистрирано в Регистъра на получените
оферти.
Няма оферти представени след определения краен срок за
получаването им.
II. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОЛУЧЕНАТА
ОФЕРТА.
След обявяване името „Вартсила Унгария” ООД на участника подал
оферта, членовете на комисията подписаха декларации по чл. 35, ал. 3 от
ЗОП във връзка с обстоятелствата по по чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗОП и чл. 327,
ал. 4 от ЗОВС и пристъпи към отваряне на офертата, проверка на
комплектността и оценка на съдържанието й.
В работата си по разглеждане, оценка и класиране на получените
оферти, комисията констатира следното:
1. Офертата е подадена в запечатан, непрозрачен плик с
ненарушена цялост, като върху плика са отбелязани: входящ номер, дата и
час на постъпване на офертата, наименование на поръчката, наименование и
адрес на участника.
2. Офертата, техен №2136878/22.10.2014 г., е представена на
английски език и в официален превод на български език. Офертата съдържа
всички документи изискуеми съгласно т. 7 от публичната покана.
3. Представените
документи
идентифициращи
участника
съответстват по форма и съдържание на посочените в т. 7.1-7.8 от поканата.
Същите са представени на английски език придружени с превод на български
език, подписани от управляващият директор и подпечатани с печата на
фирмата.
След обстойното разглеждане на документите комисията констатира,
че участникът отговаря на поставените от Възложителя изисквания и може да
се пристъпи към разглеждане на техническото и ценовото предложения.
4. Представеното техническо предложение съдържа техническа
спецификация, състав и технически изисквания на предложените за доставка
дейдвудни уплътнения, срок за съхранение и експлоатация, гаранция и др.,
срок и място за доставка, лице за контакт. Анализът на техническите
параметри и характеристики на предложените уплътнения показа, че същите
напълно съответстват на техническите изисквания съгласно изискванията на
приложената в документацията на поръчката техническа спецификация ТС
ВМС.К.Е71.008.14, а предложените срокове и начин за изпълнение на
доставката съответстват на установените в публичната покана.
Комисията реши че техническото предложение отговаря на
изискванията на поканата и техническата спецификация и може да се
пристъпи към разглеждане на ценовото предложения.
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5. Участникът предлага цена за изпълнение на поръчката, както
следва:
ЗОП, чл.33 евро за 2 бр., при отстъпка
5.1. Сервизен комплект А – 18450,64
(4)
ЗОП, чл.33 евро без ДДС;
ЗОП,
чл.33 евро, крайна цена 15341,73
3108,91
(4)
(4)
ЗОП, чл.33 евро за 2 бр., при отстъпка
5.2. Сервизен комплект Б – 22126,58
(4)
ЗОП,
чл.33 евро, крайна цена 18398,27
ЗОП, чл.33 евро без ДДС.
3728,31
(4)
(4)
ЗОП, чл.33
5.3. Обща крайна цена за изпълнение на доставката 33740,00
(4)
евро без ДДС. Посочено е ДДС – 0,0%, при което общата крайна цена
ЗОП, чл.33 евро с ДДС.
възлиза на 33740,00
(4)
5.4. Такси за навло (транспорт) няма да се начисляват.
Преизчислената от комисията предложена цена в лева, по курса на
ЗОП, чл.33 лв. с ДДС.
БНБ, възлиза на 65989,74
(4)
Комисията прие, че ценовото предложение съответства на посочените
в поканата изисквания. Същото не надвишава определения за изпълнение на
поръчката финансов лимит от 66000,00 лв. без ДДС.

III. СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ОТСТРАНЕНИ ОТ
УЧАСТИЕ.
Офертата е получена в указания в поканата срок. Същата е
комплектована, а съдържанието – поставено в съответни пликове съгласно
указаните в поканата изисквания.
Комисията счита, че няма основание за отстраняване на получената
оферта от по-нататъшно участие.
IV. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА:
„Вартсила Унгария” ООД (Wärtsilä Hungari KfT) да бъде определен за
изпълнител на обществената поръчка, на когото да се предложи сключване
на договор за доставка на дейдвудни уплътнения за фрегата „Верни” с
бордови №42.
КОМИСИЯ:
Председател: цивилен служител

/П/

чл.2 (1)Илиев
от ЗЗЛД
Енчо

31.10. 2014 г.
Членове:
1. цивилен служител

/П/

чл.2 (1) от
ЗЗЛД
Мария
Радева

31.10. 2014 г.
2. цивилен служител

/П/

чл.2 (1)Славова
от ЗЗЛД
Радка

31.10. 2014 г.
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