КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
Варна 9000, ул. “Преслав” 16, тел: 552-622, 552-635; факс: 603-259

Рег. № 6997 / 28.11.2014 г.
Екз. единствен
УТВЪРЖДАВАМ
КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
КОНТРААДМИРАЛ

/П/
ДИМИТЪР ДЕНЕВ
28.11.2014 г.

ПРОТОКОЛ
за разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти
за реализиране на обществена поръчка “Доставка на плавателни средства”
Днес, 27.11.2014 г., в 10.00 часа, комисия назначена със заповед на
командира на ВМС №РД01-765/14.11.2014 г., в състав:
чл.2 Димов
(1) от ЗЗЛД
Председател: подполковник Николай
Иванов – главен експерт
във в.ф.34400-4 заместващ със заповед РД-01-811/27.11.2014 г. на командира
на ВМС капитан I ранг Стоян Неделчев Стоянов – началник на в.ф.34400-41
отсъстващ поради служебна ангажираност.
Членове:
(1) от ЗЗЛД
1. цивилен служител Енчочл.2
Илиев
Илиев – старши експерт във
в.ф. 34400-8;
чл.2 (1) от ЗЗЛДМихайлова – старши
2. цивилен служител Мария Бориславова
юрисконсулт в Командването на ВМС, заместваща като резервен член
цивилен служител Радка Железова Славова – главен юрисконсулт в
Командването на ВМС, отсъстваща поради служебна ангажираност.
се събра за да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за
реализиране на обществена поръчка “Доставка на плавателни средства”.
Часът и датата на заседанието са обявени в т. 14 на публичната
покана. На заседанието, в съответствие с чл. 101г, ал. 3 от ЗОП, присъстваха
Зара Каразлатева – управител на „Соларей” ЕООД и Даниел Каразлатев,
мениджър продажби на „Соларей” ЕООД.
І. KРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА - най-ниска цена за всяка обособена
позиция.
ІІ. СПИСЪК НА ПОКАНЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ:
1. „Плодекс” ООД;
2. „БС Марине” ЕООД;
3. „Никтрейд Ко” ЕООД;
4. „Болкан Боутс” ООД;
5. „Хидростарт” ООД;
6. „ФЛЕКС Електроникс” ЕООД;
7. „ЛЗ Яхтен Mагазин” ООД;.
8. „Оборудване за водни спортове” ООД;
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9. „Лализас Марин БГ” ООД;
10. „Акваданс ООД.
Публичната поканата (Рег. №6669/14.11.2014 г.) е публикувана на
Сайта на Агенцията за обществени поръчки (№9036053/14.11.2014 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 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:
До крайния срок за получаване на оферти (16:00 ч. на 26.11.2014 г.) са
получени оферти от:
1. „Оборудване за водни спортове” ООД вх. №184/25.11.2014
г./15:00;
2. „Соларей: ЕООД, гр. Варна, вх. №186/26.11.2014 г./15:20;
Получаването на оферти са регистрирани в Регистъра на получените
оферти
След установения срок, по настояване на кандидата, е получена
офертата на „Никтрейд Ко” ЕООД, която е заведена във входящ дневник на
в.ф. 34400 с вх. №7339/26.11.2014 г./16:50;
Получените оферти са предадени на Председателя на комисията в
10.00 на 27.11.2014 г. в писмо рег. №6936/26.11.2014 г. на началника на
сектор „Договори и обществени поръчки” в щаба на ВМС.
IV. ПУБЛИЧНО ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
След обявяване имената на участниците подали оферти, 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, след
което се пристъпи към публично отваряне на офертите, по реда на тяхното
получаване, както следва:
1. Оферта вх. №184/25.11.2014 г./15:00 на „Оборудване за водни
спортове” ООД, гр. Варна;
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.
В общия плик са поставени документите идентифициращи
участника. Участникът кандидатства за трите обособени позиции, като
техническите и ценови предложения за всяка от тях са поставени в отделни
пликове.
След обявяване на цената, по покана от страна на комията,
присъстващият управител на „Соларей” ЕООД Зара Каразлатева подписа
ценовото предложение на „Оборудване за водни спортове” ООД.
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2. Оферта вх. №186/26.11.2014 г./15:20 на „Соларей: ЕООД, гр.
Варна,;
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.
В общия плик са поставени документите идентифициращи
участника. Участникът кандидатства за трите обособени позиции, като
техническите и ценови предложения за всяка от тях са поставени в отделни
пликове.
Присъстващият управител на „Соларей: ЕООД Зара Каразлатева
потвърди идентичността и валидността на отворената оферта.
3. Оферта заведена във входящ дневник на в.ф. 34400 с вх.
№7339/26.11.2014 г./16:50 на „Никтрейд Ко” ЕООД, гр. Варна,.
Офертата е подадена след установения в поканата срок за
получаване на офертите. Комисията единодушно реши, на основание чл. 13
от поканата и чл. 57, ал. 5 от ЗОП офертата да не се отваря и да не участва в
процеса на разглеждане и класиране.
Присъстващият управител на „Соларей: ЕООД Зара Каразлатева
потвърди с подписа си целостта на плика на офертата на „Никтрейд Ко”
ЕООД.
Председателят на комисията обяви края на публичната част на
отваряне и разглеждане на подадените оферти. Присъстващите на отварянето
лица напуснаха заседанието на комисията, която пристъпи към детайлен
анализ на получените оферти
V. РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
В хода на разглеждането и оценката на получените оферти, комисията
установи:
1. Оферта на „Оборудване за водни спортове” ООД гр. Варна
1.1. Комплектацията на офертата е пълна и съдържа всички
документи изискуеми съгласно т. 8 от публичната покана.
1.2. Комисията анализира подадените документи идентифициращи
участника и установи, че същият отговаря на поставените от Възложителя
изисквания и може да се пристъпи към разглеждане на техническото и
ценово предложения.
1.3. Участникът кандидатства за трите обособени позиции (ОП),
като предлага:
1.3.1. ОП-1 – моторна лодка RIB Lomac 500 и двигател
Меркюри 60 ELPT EFI. Анализът на техническите характеристики показа, че
същите съответстват на установените в ТС ВМС.Л.К.011.14. Констатира се,
че е не е посочена категорията на лодката съгласно директива 94/25 ЕС, за
което комисията взе решение да изиска от участника да отстрани
констатираната непълнота. Срок за доставка – 35 работни дни, което
значително надвишава посочения в поканата срок 10.12.2014 г. Участникът
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ЗОП, чл.33 (4)
ЗОП,
чл.33 (4) лв.
предлага цена на лодката 18727,50
лв без ДДС и на двигателя
10425,00
ЗОП,
чл.33
(4)
ЗОП, чл.33 (4)
без ДДС, всичко 29152,50
лв. без ДДС или всичко – 34983,00 лв. с ДДС.
ЗОП, чл.33 (4)
1.3.2. ОП-2 – моторни лодки RIB Zander
LY360 1 бр. и RIB
Zander LY380 1 бр. и двигател Меркюри F9,9MH. Анализът на техническите
характеристики показа, че същите съответстват на установените в ТС
ВМС.Л.К.010.14. Констатира се, че е не е посочена категорията на лодката
съгласно директива 94/25 ЕС, за което комисията взе решение да изиска от
участника да отстрани констатираната непълнота. Срок за доставка – веднага
поради наличност на стоките в склада на участника. Участникът предлага
ЗОП, чл.33лв.
(4) без ДДС и за лодки 3100,00
ЗОП, чл.33лв.
(4) без ДДС за
цена на двигател 3661,67
ЗОП, чл.33лв.
(4) без ДДС за LY380. Всичко за ОП-2 – 14265,00
LY360 и 3841,67
ЗОП, чл.33 (4)без ДДС
ЗОП,
чл.33
(4)
или всичко– 17118,00 лв. с ДДС.
1.3.3. ОП-3 – моторна лодка RIB Zander HYP330 и двигател
Меркюри F6NH. Анализът на техническите характеристики показа, че
същите съответстват на установените в ТС ВМС.Л.Ф.009.14. Констатира се,
че е не е посочена категорията на лодката съгласно директива 94/25 ЕС, за
което комисията взе решение да изиска от участника да отстрани
констатираната непълнота. Срок за доставка – веднага поради наличност на
ЗОП, чл.33 (4)
стоките в склада на участника.Участникът предлага цена на лодката 2675,00
чл.33 (4)
ЗОП, чл.33
лв без ДДС и на двигателяЗОП,
2123,67
лв. без ДДС, всичко 9597,33
лв.(4)без ДДС
или всичко – 11516,80
лв. с ДДС.
ЗОП, чл.33 (4)
При проведения в съответствие с решението на комисията телефонен
разговор с Николай Димитров, управител на „Оборудване за водни спортове”
ООД, се уточни, че предвид на краткия срок, в офертата е пропуснато да се
посочи категорията на лодките съгласно директива 94/25 ЕС. В резултат на
посоченото от комисията изискване за попълване на необходимите данни, е
получено писмо вх. №7375/27.11.2014 г. с допълнение към офертата с
уточнение, че всички предложени плавателни средства са с експлоатационна
категория „С” съгласно директива 94/25 ЕС, което съответства на
установените изисквания.
Комисията реши, офертата на „Оборудване за водни спортове” ООД
по ОП-1, на основание т. 13 от Поканата, да се отстрани от класиране поради
несъответствие с изискванията на т. 4 (срок за доставка).
2. Оферта на „Соларей: ЕООД, гр. Варна.
2.1. Комплектацията на офертата е пълна и съдържа всички
документи изискуеми съгласно т. 8 от публичната покана.
2.2. Комисията анализира подадените документи идентифициращи
участника и установи, че същият отговаря на поставените от Възложителя
изисквания и може да се пристъпи към разглеждане на техническото и
ценово предложения.
2.3. Участникът кандидатства за трите обособени позиции (ОП),
като предлага:
2.3.1. ОП-1 – моторна лодка Ocean Master 500 T и двигател
Хонда BF60 AK1 LRTU. Анализът на техническите характеристики показа,
че същите съответстват на установените в ТС ВМС.Л.К.011.14. Констатира
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ОП

к-во

се, че комплектацията на конзолата за управление на лодката не ясно указана,
за което комисията взе решение да изиска от участника да изпрати
пояснение. Срок за доставка – 10.12.2014 г. Участникът предлага цена на
ЗОП, чл.33 (4)
ЗОП, чл.33 (4)
ЗОП, чл.33 (4)
лодката 14696,50
с ДДС, на двигателя 16745,80
лв. с ДДС, всичко 31442,30
лв. с ДДС.
2.3.2. ОП-2 – моторни лодки CL 380 BLT 1 бр. и CL 380 N 1
бр. и двигател Хонда BF8 DK2 SHU. Анализът на техническите
характеристики показа, че същите съответстват на установените в ТС
ВМС.Л.К.010.14. Срок за доставка – 10.12.2014 г. Участникът предлага цена
ЗОП, чл.33лв.
(4) с ДДС и лодки 5091,50
ЗОП, чл.33лв.
(4) с ДДС за CL 380 BLT и
на двигател 7402,80
чл.33 (4)
4360,50
16854,80
лв. с ДДС.
ЗОП,
чл.33 (4)лв. с ДДС за CL 380 N. Всичко за ОП-2 – ЗОП,
2.3.3. ОП-3 – моторна лодка UL310 и двигател Хонда BF8
DK2 SHU. Анализът на техническите характеристики показа, че същите
съответстват на установените в ТС ВМС.Л.Ф.009.14.. Срок за доставка –
ЗОП, чл.33лв.
(4) с ДДС и на
10.12.2014 г. Участникът предлага цена на лодката 3221,50
двигателя -ЗОП,
3701,40
лв. с ДДС . Всичко за ОП-2 – 13845,80
лв. с ДДС.
чл.33 (4)
ЗОП, чл.33 (4)
При проведения в съответствие с решението на комисията телефонен
разговор с Даниел Каразлатев, мениджър продажби на „Соларей” ЕООД се
уточни, че в офертата е включена комплектация на конзолата необходима за
дистанционно управление на лодката и двигателя. В резултат на дадени от
комисията указание, е получено писмо вх. №7381/27.11.2014 г., поясняващо
комплектацията на посочената в офертата конзола.
3. Таблица с ценовите предложения (в лв. с ДДС).

ОП 1

1

ОП 2

2

ОП 3

2

лодка
двигател
Лодка А
Лодка Б
двигател
лодка
двигател

„Оборудване за водни спортове”
„Соларей” ЕООД
ед.цена
цена на
ед.цена
цена на
ОП
ОП
14696,50
31442,30
16745,80
3720,00
5091,50
4610,00
17118,00
16854,80
ЗОП, чл.33 (4)4360,50
4394,00
3701,40
3210,00
3221,50
11516,80
13845,80
2548,40
3701,40

VI. ОФЕРТИ ОТСТРАНЕНИ ОТ УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО:
Комисията реши, на основание. чл. 69, ал. 1, т.3 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП) и т. 13 от поканата, поради несъответствие с
посоченото в т. 4 от поканата изискване (срок за доставка), да се отстрани
офертата на „Оборудване за водни спортове” ООД, за обособена позиция №1.
VII. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:
1. По ОП №1 „Доставка на плавателно средство за 10 (десет)
човека – 1 бр”, на първо място „Соларей” ЕООД с цена 31442,30
ЗОП, чл.33 (4)
лв. с ДДС;
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2. По ОП №2 „Доставка на плавателно средство за 6 (шест)
човека – 2 бр”:
ЗОП, чл.33 (4)
2.1. на първо място „Соларей” ЕООД с цена 16854,80
лв. с

ДДС;
цена

2.2. на второ място „Оборудване за водни спортове” ООД на
с ДДС

ЗОП, чл.33 (4)
17118,00
лв.

3. По ОП №3 „Доставка на плавателно средство за 4 човека – 2
бр”:
3.1. на първо място „Оборудване за водни спортове” ООД на
цена 11516,801
лв. с ДДС;
ЗОП, чл.33 (4)
ЗОП, чл.33 (4) с
3.2. на второ място „Соларей” ЕООД с цена 13845,80лв.

ДДС
VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА:
1. Предвид определения за изпълнение на поръчката финансов
ресурс от 50000 лв. с ДДС, изпълнението на ОП№1 и ОП№2 на обществена
поръчка “Доставка на корабни спасителни средства” да бъде възложено,
както следва:
1.1. По ОП№1 – на класирания на първо място участник
„Соларей” ЕООД гр. Варна цена 31442,30
ЗОП, чл.33лв.
(4) с ДДС;
1.2. По ОП№2 - на класирания на първо място участник
„Соларей” ЕООД гр. Варна цена 16854,80
лв. с ДДС;
ЗОП, чл.33 (4)
2. Да се увеличи финансовия ресурс на поръчката с 10000,00 лв. с
ДДС, за осигуряване изпълнението по обособена позиция ОП№3, чието
изпълнение да се възложи на класирания на първо място участник
ЗОП, чл.33 лв.
(4) с ДДС.
„Оборудване за водни спортове” ООД на цена 11516,81
КОМИСИЯ:
Председател: подполковник

чл.2 (1) от Иванов
ЗЗЛД
Николай

/П/

28.11. 2014 г.
Членове:
1. цивилен служител

/П/

чл.2 (1)
от ЗЗЛД
Енчо
Илиев

28.11. 2014 г.
2. цивилен служител / П /

чл.2 (1) Михайлова
от ЗЗЛД
Мария

28.11. 2014 г.
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