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Рег. № 4136 / 04.08.2015 г. 
 
 

УТВЪРЖДАВАМ:    
КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

КОНТРААДМИРАЛ                                           МИТКО ПЕТЕВ 

                                                        04.08.2015 г. 
 

 
ПРОТОКОЛ 

 
за работата на комисията относно разглеждане, оценяване и класиране на 
офертите за участие в процедура за избор на изпълнител на обществена 

поръчка с предмет „Доставка на въжета”  

В 10.00 . на 03.08.2015 г. комисия назначени със заповед на командира 
на ВМС № РД 01-508/07.08.2015 г. в състав: 

Председател – цивилен служител Велико Илиев Трифонов, старши 
юрисконсулт във в.ф. 34400-8; 

Членове - подполковник Николай Димов Иванов, главен експерт във 
в.ф. 34400-41; 

                 - цивилен служител Мария Бориславова Михайлова, старши 
юрисконсулт в Командването на ВМС. 

се събраха за да разгледат, оценят и класират постъпилите оферти за 
реализиране на обществена поръчка, обявена със заповед на командира на 
ВМС № РД – 01-508/07.08.2015 г. На публичната част на отварянето на 
офертите не се явиха участници или техни представители. 

I. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА ПРИ РАБОТАТА НА 
КОМИСИЯТА 

Критерий за оценка на ценовите оферти е най ниска предложена цена .  

II. СПИСЪК НА ПОКАНЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ:  
  1. Покани са изпратени до: 

1. „ВИСТАМАР” ООД;   
2. „ИНТРА ЛИНК” ООД; 
3. „МОНИКС МАРИН СЕРВИЗ” ООД; 

 
ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ 

 
КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ  

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

чл.2 (1) от ЗЗЛД 
 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 
 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 
 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 
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4. „НАВИБУЛГАР СЪРВЕСИС” ЕООД. 
             2. Поканата е публикувана в Регистъра на АОП, в Профила на 
купувача на интернет страницата на Военноморските сили и е изпратено 
съобщение за поканата до средствата за масово осведомяване. 

III. СПИСЪК НА ПОЛУЧЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
  1. „ВИСТАМАР” ООД; 
  2. „ИНТРА ЛИНК” ООД; 
  3. „МОНИКС МАРИН СЕРВИЗ” ООД ; 

4. „НАВИБУЛГАР СЪРВЕСИС” ЕООД. 
Офертите са подадени в указаният в поканата срок и се допускат до  

разглеждане. 
IV. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

           1. „ИНТРА ЛИНК” ООД - е подала оферта с вх. №28/20.07.15 г., която 
съдържа всички изискуеми документи. Посочените въжета отговарят на 
изискванията, заложени в публичната покана. 
  2. „НАВИБУЛГАР СЪРВЕСИС” ЕООД - е подала оферта с вх. 
№29/22.07.15 г., която съдържа всички изискуеми документи. Подала е ценово 
предложение по позиции №№ 2, 3, 4, 10. Не са представени сертификати за 
предлаганите въжета ф-16, ф-12 и ф-10, а съгласно сертификата на въже ф-56, 
то не отговаря на изискванията, посочени в приложение №1 към публичната 
покана за обществената поръчка.  

Комисията реши в срок до 28.07.2015 г. да се даде възможност на 
фирмата да представи сертификати на посочените въжета. 
           3. „ВИСТАМАР” ООД е подала оферта с вх. №31/22.07.15 г., която 
съдържа всички изискуеми документи. В ценовото предложение 
характеристиките на въжетата по позиции №№ 3, 9 и 10 не съответстват на 
заложените в приложение №1 към публичната покана.  

Комисията реши да се отправи запитване  до фирмата за разяснение . С 
писмо рег. № 3892/24.07.15 г. до управителя на фирма „Вистамар” ООД се 
изисква до 28.07.2015 г. ни бъде отговорено на поставените въпроси.  
           4. „МОНИКС МАРИН СЕРВИЗ” ООД – е подала оферта с вх. 
№32/22.07.15 г., която съдържа всички изискуеми документи. В ценовото 
предложение  посочените въжета по позиции №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8 и 9 не 
съответстват на  изискванията, съгласно приложение №1 към публичната 
покана. Не е представен сертификат на въжето по позиция №10 – ф 56. Цената 
на въже с ф-56 е с 20% по-благоприятна от средната стойност на 
предложенията на останалите участници и на основание чл. 70 ал. 1 от ЗОП е 
отправено запитване за начина на нейното образуване. С писмо рег. № 
3893/24.07.15 г. до управителя на фирма „МОНИКС МАРИН СЪРВИЗ” ООД 
се изисква до 28.07.2015 г. да ни бъде изпратен сертификата на въже ф56, 
каква е мерната единица на якостта на скъсване и да представи обосновка на 
цената за въже ф-56.  
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 Работата на комисията продължи на 29.07.2015 г. 

 На 24.07.2015 г. е получено по електронната поща разяснение от 
управителя на фирма „Вистамар” ООД, видно от което е, че предлаганите 
въжета по позиции №№9 и 10 не отговарят на изискванията, съгласно 
приложение №1 към публичната покана. Представеното ценово предложение 
по позиция №3 е за бухти по 100 м. и е на преференциални цени, а за бухта от 
200 м. (каквото е изискването на Възложителя) цената е 240 лв. с ДДС. 

 На 28.07.2015 г. от  фирма „МОНИКС МАРИН СЪРВИЗ” ООД е 
получено писмо с вх. №5408/28.07.2015 г. с приложен сертификат на въже ф-
56, а по електронната поща е изпратена писмена обосновка на цената му. 
Комисията прие обосновката на цената. 

V. СПИСЪК НА ФИРМИТЕ, ОТСТРАНЕНИ ОТ УЧАСТИЕ: 
1. Фирма „МОНИКС МАРИН СЕРВИЗ” ООД по позиции №№1, 2, 5, 6, 

7, 8 и 9 - несъответствие на предложените видове въжета. 
2. Фирма „Вистамар” ООД по позиции №№9 и 10 - несъответствие на 

предложените видове въжета. 
3. Фирма „Навибулгар Сървесис” ЕООД: 
    3.1. по позиции №№3 и 4 – не са представени сертификати за 

въжетата; 
    3.2. по позиция №№2 и 10 - несъответствие на предложените видове 

въжета. 

VI. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 
 

№ Наименование на 
продукта 

Коли-
чество 

Интралинк 
ООД 

Навибул-
гар 

Сървесес 

Вистамар 
ООД 

Моникс 
Сервиз 

Въже полипропилен 
мултифиламент ППМ 
диаметър Ф-4      

1200 м 
бухти / 

бубини по 
200 м 

187,20 лв.  - 138,24 лв.  Не 
отговаря 1 

Класиране  2  1  

Въже ПАК 
/полиамидна коприна/ 
ф 16 

400 м 1128,00 лв.  Не 
отговаря 872 лв. Не 

отговаря 2 

Класиране  2  1  

Въже ПП 
/полипропилен/ ф12 200 м 144 лв.  Не 

отговаря 240 лв. 85,55 лв.  3 
 

Класиране  2  3 1 
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№ Наименование на 
продукта 

Коли-
чество 

Интралинк 
ООД 

Навибул-
гар 

Сървесес 

Вистамар 
ООД 

Моникс 
Сервиз 

Въже ПП 
/полипропилен/ ф10 400 м 228 лв.  Не 

отговаря 246 лв.  125,10 
лв.  4 

 
Класиране  2  3 1 

Въже ПАК 
/полиамидна коприна/ 
ф 48  

220 м 
на бухти 
по 220 м 

5604 лв.   
- 4135 лв.  Не 

отговаря 5 

Класиране  2  1  

Въже полипропилен 
мултифиламент ППМ 
диаметър Ф-30 

200 м 
на  бухти 
по 100 / 
200 м 

1104 лв.   
- 750 лв. Не 

отговаря 6 
 

Класиране  2  1  

Въже полипропилен 
мултифиламент ППМ 
диаметър Ф-36 

600 м 
на  бухти 
по 100 / 
200 м 

4680 лв.   
- 4440 лв.  Не 

отговаря 7 
 

Класиране  2  1  

Въже полипропилен 
мултифиламент ППМ 
диаметър Ф-40 

600 м 
на  бухти 
по 100 / 
200 м 

5616 лв.   
- 5445 лв.  Не 

отговаря 8 
 

Класиране  2  1  

Въже полипропилен 
мултифиламент 
/multitex/ ППМ или 
еквивалент диаметър 
Ф-48 

400 м 
на  бухти 
по 100 / 
200 м 

5256 лв.   
- 

Не 
отговаря 

Не 
отговаря 

9 

Класиране  1    

Въже полипропилен 
ПП – ф56 200 2760 лв.  Не 

отговаря 
Не 

отговаря 
1395,58 

лв.  
10 

Класиране  2   1 
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След като прегледа получените ценови предложения от участниците в 
обществената поръчка, комисията  класира фирмите, както следва: 
 1. Фирма „Интра Линк” ООД – за въже ПП ф10 на цена 114,00 лв. с ДДС 
и въже ППМ ф-48 на цена 5256 лв. с ДДС. 
 2. Фирма „Вистамар” ООД – за въже ППМ ф-4 на цена 138,24 лв. с ДДС; 
въже ПАК ф-16 на цена 872,00 лв. с ДДС; въже ПАК ф-48 с предложена цена 
от 4135 лв. с ДДС ; въже ППМ ф-30 с предложена цена от 750 лв. с ДДС; въже 
ППМ ф-36 с предложена цена от 4440 лв. с ДДС и въже ППМ ф-40 с 
предложена цена от 5445 лв. с ДДС. 
 3. Фирма „МОНИКС МАРИН СЪРВИЗ” ООД - въже ПП ф10 с 
предложена цена от 125,10 лв. с ДДС, въже ПП ф-12 с предложена цена от 
85,55 лв. с ДДС и въже ПП ф-56 с предложена цена от 1395,59 лв. с ДДС. 
 

Общата сума за изпълнение на поръчката е 22642,47 лв. с ДДС.  
 
VII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: 
 
 Обществената поръчка да бъде възложена на:  
 

 1. Фирма „Интра Линк” ООД – въже ППМ ф-48. 
 2. Фирма „Вистамар” ООД – за въже ППМ ф-4; въже ПАК ф-16; въже 
ПАК ф-48; въже ППМ ф-30; въже ППМ ф-36 и въже ППМ ф-40. 
 3. Фирма „МОНИКС МАРИН СЕРВИЗ” ООД - за въже ПП ф10; въже 
ПП ф-12 и въже ПП ф-56. 

При отказ на фирма, класирана на първо място да изпълни поръчката, да 
бъде предложено на фирма класирана на второ или следващо място да 
изпълни поръчката.  

 
 
Председател – ц. сл.                                   Велико Трифонов 
                                                      03.08.2015 г. 
 
Членове -        подполковник                       Николай Иванов 
                                                      03.08.2015 г. 
 
                          цивилен служител                 Мария Михайлова 
                                                      03.08.2015 г. 

 
 
 
  
    

чл.2 (1) от ЗЗЛД 
 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 
 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 
 


