
Партида: 2899 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 2899
Поделение: Военноморски сили
Изходящ номер: 6669 от дата 14/11/2014
Коментар на възложителя:
Възлагане на обществена поръчка по чл. 14 ал. 4 т. 2 и по реда 
на част втора , глава осма "а" от ЗОП с предмет "Доставка на 
плавателни средства". 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Военноморски сили, контраадмирал Димитър Минев Денев - командир
Адрес
ул."Преслав"№ 16
Град Пощенски код Страна
Варна 9000 България
Място/места за контакт Телефон
Варна ул."Преслав"№ 16 052 552479
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Енчо Илиев
E-mail Факс
e.iliev@armf.bg 052 603259
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.navy.mod.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://www.navy.mod.bg/?page_id=5314

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
1. Доставка на корабни спасителни средства, със сключване на  
договор, по обособени позиции (ОП) както следва:
1.1. ОП №1 „Доставка на плавателно средство за 10 човека – 1 
бр”.
1.2. ОП №2 „Доставка на плавателно средство за 6 човека – 2 бр”
1.3. ОП №3 „Доставка на плавателно средство за 4 човека – 2 бр”

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 34522450
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
2. Количество - съгласно т 1.    
3. Посочената прогнозна стойност е с ДДС (20%). 
Прогнозна стойност
(в цифри): 50000   Валута: BGN
Място на извършване
"Франко-склад" в.ф.32140-Варна код NUTS:  

BG331
Изисквания за изпълнение на поръчката
4.Срок на доставката – 10 декември 2014 г.; 
5. Място за изпълнение на поръчката - търговска база на 
изпълнителя
6.Изисквания към предмета на поръчката:
6.1. Технически изисквания - съгласно ТС ВМС.Л.К.011.14 (ОП 1), 
ТС ВМС.Л.К.010.14 (ОП 2), ТС ВМС.Л.Ф.009.14 (ОП3) - Прил 1, 2 и 
3; 
6.2. Плавателните средства и двигателите към тях да се доставят 
придружени с технически паспорт/формуляр, техническа и 
експлоатационна документация и изструкции за експлоатация и 
съхранение;
6.3. Гаранция на предлаганите стоки - съгласно ТС (Прил. № 1, 2 
и 3);
7. Изисквания към участниците:
7.1.Да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 (т. 1, 2, 
2а и 5) и 5 на ЗОП;
7.2.Да отговарят на изискванията на чл. чл. 55, ал. 7 от ЗОП;
7.3.Да отговарят на изискванията на чл. 327б ал. 1 и 2 от ЗОВС;
7.4.Да отговарят на изискванията на чл. 3, т. 8 и чл. 4 от 
Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
8.Изисквания за минимално съдържание на офертите:
8.1.Списък на документите в офертата;
8.2.Административни данни на участника по чл. 56, ал. 1, т. 1а 
от ЗОП  (Приложение №4);
8.3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 
от ЗОП (Приложение №5); 
8.4.Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т. 6 
от ЗОП (Приложение №6); 
8.5.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за запознаване и 
приемане условията на поръчката и проекта за договор (Приложение 
№7); 
8.6.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 
1 и 2 от ЗОВС (Приложение №8);
8.7.Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
(Приложение №9);
8.8.Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП 
(Приложение №10);
8.9.Предложение за изпълнение на поръчката – предлагани 
плавателни средства и двигатели за тях, произход, производител, 
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марка, модификация, комплектация, документация, вкл. техническо 
описание характеристики), тип на материала, правила за 
съхранение и експоатация, срок и начин на доставка, гаранция, 
срок на валидност на предложението и др. 
8.10.Ценово предложение (в лв. с ДДС) за всяка обособена позиция 
поотделно. В ценовото предложение да се покажат отделно цените 
на плавателното средства и извънбордовия двигател;
9.Изборът на изпълнителя да се осъществи по критерий „най-ниска 
цена” за всяка обособена позиция по отделно . 
10.Всеки участник може да подаде само една оферта с която да 
кандидатства за една или няколко обособени обособени позиции.
11.Изисквания за изготвяне на офертите:
11.1.Офертите да се представят в писмена форма 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; 
11.2.Техническото предложение по т. 8.9 и ценовите предложения 
по т. 8.10 да се разработят отделно за обособените позиции за 
които се кандидатства. Същите да се поставят в отделни пликове с 
надпис посочващ съдържанието им и за коя обособена позиция се 
отнасят; 
11.3.Всички документи от офертата да са на български език 
(придружени с превод) и да са подписани и подпечатани от 
участника.
11.4.Срок на валидност на предложението – не по-малко от 30 дни 
от датата на подписване на офертата.
12. Възложителят си запазва правото, в зависимост от 
предложените цени, на промени в броя на плавателните средства
13. Участници неотговарящи на изискванията на т. 7 и оферти 
неотговарящи на техническите спецификации и със срок на доставка 
след срока по т. 4 няма да се допускат до класиране
13. Плащането ще се извърши по банков път, в срок до 30 
(тридесет) дни след доставката и представяне във Финансова 
служба на в.ф. 32890-Бургас на фактура и и приемо-предавателни 
протокол. 

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 26/11/2014 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
14. Участниците да представят (изпратят) офертите си на адрес: 
гр. Варна, 9000, ул. „Преслав” № 16, военно формирование 34400, 
всеки работен ден, от 09.30-12.00 и от 14.30 до 16.00 часа.
15.Отварянето, анализът, оценката и класирането на получените 
оферти ще се осъществи в съответствие с чл. 101г, ал. 3 от ЗОП и  
чл. от 57 до 60 на Вътрешните правила за възлагане на обществени 
поръчки във ВМС. Отварянето на офертите е публично и ще се 
започне в 10.00 часа на 27 ноември 2014 г. в щаба на ВМС, гр. 
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Варна, ул. Преслав 16
16. При сключване на договора (образец - Прил.11), определеният 
изпълнител следва да представи изискуемите съгласно чл. 101е, 
ал. 2 от ЗОП свидетелство за съдимост по чл. 47, ал. 1, т 1 и 
декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (Прил.12).
17.В случаите по чл. 101е, ал. 3 от ЗОП, вместо класирания на 
първо място участник, ще се покани класирания на второ или 
следващо място за сключване на договор.
18.В профила на купувача ще бъдат публикувани протоколът за 
разглеждане на офертите и избор на изпълнител (чл. 101г ал. 4 от 
ЗОП) и сключеният договор (чл. 101е ал. 4 от ЗОП) по реда на чл. 
22б ал. 3 от ЗОП.
19.Публичната покана и посочените в нея приложения са 
публикувани в профила на купувача на посочената в Раздел I 
Интернет страница на Военноморските сили.
За контакти: Енчо Илиев, сектор "Договори и обществени поръчки" 
в щаба на ВМС, тел. 052 / 552 479, факс 052/603 259, е-
мейл:e.iliev@armf.bg

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 26/11/2014 дд/мм/гггг
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