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Рег. № 6141 / 29.10.2014 г. 
Екз. единствен 

УТВЪРЖДАВАМ 
КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 
КОНТРААДМИРАЛ      / П /          ДИМИТЪР ДЕНЕВ 

29.10.2014 г. 

ПРОТОКОЛ 
за разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти 

за реализиране на обществена поръчка „Доставка на резервни части за 
корабни главни двигатели и дизелгенератори” 

Днес, 27.10.2014 г., комисия назначена със заповед на командира на 
ВМС №РД-01-652/14.10.2014 г., в състав: 

Председател: цивилен служител Енчо Илиев Илиев – старши 
експерт във в.ф. 34400-8; 

Членове: 
1. капитан III ранг Васил Людмилов Захариев – старши експерт 

във в.ф.34400-41; 
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 „Доставка на резервни части 
за корабни главни двигатели и дизелгенератори”. 

Часът и датата на заседанието са обявени в т. 14 на публичната 
покана. На заседанието не присъстваха представители на участниците и 
средствата за масово осведомяване. 

І. KРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА - „най-ниска цена”. 
ІІ. СПИСЪК НА ПОКАНЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ: 

1. „Сени” ЕООД; 
2. „Навибулгар Сървисес” ЕООД; 
3. „Моникс Марин Сервиз” ООД; 
4. „Булмар Сървисес” ООД; 
5. „Ванс” ООД; 
6. „Камартон България” ООД. 

Публичната покана (Рег. №5835/14.10.2014 г.) е публикувана на 
14.10.2014 г. в  Регистъра на обществени поръчки (РОП) на АОП под 
№9034665/14.10.2014 г. и в Профила на купувача на Интернет-страницата на 
ВМС (ПКВМС). 

КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 
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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 14.10.2014 г., е 
изпратено електронно съобщение до БНР, БТА, в. Народно дело,  в. 
Стандарт,  в. Черно море,  РТЦ Варна и ТВ7.  

ІІІ.  СПИСЪК НА ПОЛУЧЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
1. „Сени” ЕООД, гр. Варна; 
2.  „Булмар Сървисес” ЕООД, гр. Варна; 
3. „Ником 65” ЕООД, гр. Варна. 

IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 
1. „Сени” ЕООД, гр. Варна, представи оферта с 

вх.№125/22.10.2014 г., с предложения за изпълнение на обособени позиции 
(ОП) №1 и №2. Офертата съдържа всички изискуеми по поканата документи. 
Техническите предложения, вкл. срок за изпълнение, гаранция, срок на 
валидност на офертата и др. данни на офертата удовлетворяват заложените в 
поканата изисквания. Предложената цена за изпълнение на поръчката 
възлиза на 30509,93 лв. с ДДС за ОП №1 и 54120,62 лв. с ДДС за ОП №2. 
Общата цена предложена за изпълнение на поръчката възлиза на 84630,55 лв. 
с ДДС. Участникът декларира, че предложената оферта има конфиденциален 
характер и изисква от възложителя да не я разкрива. 

2. „Булмар Сървисес” ЕООД, гр. Варна, представи оферта с 
вх.№136/24.10.2014 г., с предложения за изпълнение на ОП №1 и №2. 
Офертата съдържа всички изискуеми по поканата документи. Техническите 
предложения, вкл. срок за изпълнение, гаранция, срок на валидност на 
офертата и др. данни на офертата удовлетворяват заложените в поканата 
изисквания. Предложената цена за изпълнение на поръчката възлиза на 
28215,17 лв. с ДДС за ОП №1 и 51023,34 лв. с ДДС за ОП №2. Общата цена 
предложена за изпълнение на поръчката възлиза на 79238,51 лв. с ДДС. 
Участникът декларира, че офертата, в частта в която са посочени единичните 
цени, има конфиденциален характер и изисква от възложителя да не я 
разкрива. 

3. „Ником 65” ЕООД, гр. Варна, представи оферта с 
вх.№132/24.10.2014 г., с предложения за изпълнение на обособена позиция 
ОП №2. Офертата съдържа всички изискуеми по поканата документи. 
Техническите предложения, вкл. срок за изпълнение, гаранция, срок на 
валидност на офертата и др. данни на офертата удовлетворяват заложените в 
поканата изисквания. Предложената цена за изпълнение на обособена 
позиция №2 възлиза на 58958,64 лв. с ДДС. Участникът декларира, че 
предложената оферта има конфиденциален характер и изисква от 
възложителя да не я разкрива. 

V. СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ОТСТРАНЕНИ ОТ 
УЧАСТИЕ.  
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Офертите са получени в указания в поканата срок. Същите са 
комплектовани, а съдържанието – поставено в съответни пликове съгласно 
указаните в поканата изисквания. 

Комисията счита, че няма основание за отстраняване на която и да е 
оферта от по-нататъшно участие.   

VI. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 
1. По обособена позиция №1 „Доставка на резервни части за 

главни корабни двигатели тип „АВС 12-VDZC-1070-181-A”: 
1.1. На първо място – „Булмар Сървисес” ЕООД с цена 

28215,17 лв. с ДДС; 
1.2. На второ място – „Сени” ЕООД с цена 30509,93 лв. с ДДС; 

2. По обособена позиция №2 „Доставка на резервни части за 
корабни дизелгенератори тип „ISOTTA FRASCHINI MOTORI V1312T2ME”: 

2.1. На първо място – „Булмар Сървисес” ЕООД с цена 
51023,34 лв. с   ДДС; 

2.2. На второ място – „Сени” ЕООД с цена 54120,62 лв. с ДДС; 
2.3. На трето място – „Ником 65” ЕООД с цена 58958,64 лв. с 

ДДС; 
VII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА: 
1. Предвид на това, че общата сума на цените на класирания на първо 

място по двете обособени позиции участник надвишава определения за 
изпълнение на поръчката финансов лимит (77000,00 лв. с ДДС), в 
съответствие с т. 2 и т. 20 от публичната покана, да се изготви коригиращо 
искане за доставка на резервни части на обща стойност не по-вече от 
определения по позицията финансов лимит;  

2. След изпълнение на предложението по т. 1, да се сключи договор 
със „Булмар Сървисес”ООД гр. Варна за изпълнение на обществената 
поръчка и доставка на резервни части за главни корабни двигатели и 
дизелгенератори съгласно актуализирания списък на коригиращото искане.  

КОМИСИЯ: 
Председател:  цивилен служител  / П / Енчо Илиев 

                          27.10. 2014 г. 
Членове: 
  1. капитан III ранг  / П / Васил Захариев 

                          27.10. 2014 г. 
  2. цивилен служител  / П / Радка Славова 

                          27.10. 2014 г. 
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