
 

ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ 

 
КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

Варна 9000,  ул. “Преслав” №16, тел: 552-622, 552-635; факс: 603-259 

Рег. № 4261 / 05.08.2015 г. 
Екз. Единствен 
Копие № 
УТВЪРЖДАВАМ 
КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 
КОНТРААДМИРАЛ МИТКО ПЕТЕВ 
 05.08.2015 г.  

ПРОТОКОЛ 
за разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти 

за реализиране на обществена поръчка „Доставка на спасителни устройства 
за вертолет” 

Днес, 05.08.2015 г., комисия лица назначени със заповед на 
командира на ВМС №РД-01-543/21.07.2015 г., в състав: 

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

Членове: 1. подполковник Милен Иванов Хинтоларски – старши 
инспектор-пилот във в.ф. 34400-3/7; 

 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 спасителни устройства за вертолет”. 

Поръчката е организирана в съответствие със заповед на командира 
на ВМС №РД-01-543/21.07.2015 г., в обособени позиции, както следва: 

1. ОП №1 „Доставка на спасителен колан – 2 бр.”; 
2. ОП №2 „Доставка на спасителен кош сгъваем – 2 бр.”; 
3. ОП №3 „Доставка на подвесна система за плувец-спасител с 

интегрирана спасителна жилетка – 6 бр.”. 
Часът и датата на заседанието са обявени в т. 13 на публичната 

покана. На заседанието не присъстваха лица в съответствие с чл. 101г, ал. 3 
от ЗОП. 

І. KРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА - най-ниска цена за всяка обособена 
позиция (ОП). 

ІІ. СПИСЪК НА ПОКАНЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ: 
1. „Ломини” ЕООД. 
2. „ЕВРОГРУП-33” ЕООД 
3. „Иноксис 01” ООД; 

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. „Йотов и син” ООД; 
5. „Под вода” ООД; 
6. „АйЕсДи – България” ЕООД 

Публичната поканата (Рег. №3809/21.07.2015 г.) е публикувана на 
21.07.2015 г. в Сайта на Агенцията за обществени поръчки (№9044048) и 
заедно с приложенията – в Профила на купувача на Интернет-страницата на 
ВМС (№019/20.07.2015 г.). 

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 03.11.2014 г.) са 

получени оферти от:  
1. „Иноксис 01” ООД. вх. №33/30.07.2015 г.; 
2. „АБС Контакт” ЕООД, вх. №37/03.08.2015 
3. „Под вода” ООД. вх. №41/03.08.2015 г.; 

Получаването на оферти са регистрирани в Регистъра на получените 
оферти 

Получените оферти са предадени на Председателя на комисията в 
10.00 на 05.08.2015 г. 

IV.    ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ 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 и се 
пристъпи към отваряне и оценка на офертите по реда на тяхното получаване, 
както следва: 

1. Оферта на „Иноксис 01” ООД, гр. София. 
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. 

Участникът кандидатства за трите обособени позиции, като 
техническите и ценови предложения за всяка от тях са поставени в отделни 
пликове. 

В общия плик са поставени документите идентифициращи 
участника. Същите изцяло съответстват на изискуемите съгласно т. 7 от 
поканата. Анализът на приложените документи показа, че участникът 
отговаря на установените в т. 6 на поканата изисквания.  

„Иноксис 01” ООД предлага доставка на спасителни средства (по 
трите обособени позиции) производство на американската фирма 
Лайфсейвинг Системс Корп. (Lifesaving Systems Corp.), за която е приложен 
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сертификат удостоверяващ че системата за управление на качеството на 
производителя на продукта отговаря на изискванията на международния 
стандарт за аеро-космическа индустрия AS9100C, изискуем съгласно т. 6.5 и 
7.7 на поканата 

По ОП №1, анализът на техническото предложение показва, че 
предлагания спасителен колан (NSN 1680-01-347-4946) отговаря на 
установените в ТС ВМС.В.АСР.015.15 изисквания. Предложената цена 
възлиза на 2270,00 лв. с ДДС. Срок на доставка 90 дни от датата на договора. 
Срок на гаранция – 12 месеца. 

По ОП №2, анализът на техническото предложение показва, че 
предлагания спасителен кош (NSN 1670-01-566-6578) отговаря на 
установените в ТС ВМС.В.АСР.017.15 изисквания. Предложената цена 
възлиза на 14390,00 лв. с ДДС. Срок на доставка 90 дни от датата на 
договора. Срок на гаранция – 12 месеца. 

По ОП №3, анализът на техническото предложение показва, че 
предлаганата подвесна система за плувец-спасител с интегрирана спасителна 
жилетка (NSN 4240-01-517-5061 /5062, 5064, 5065/) отговаря на установените 
в ТС ВМС.В.АСР.022.15 изисквания. Предложената цена възлиза на 10188,00 
лв. с ДДС. Срок на доставка 90 дни от датата на договора. Срок на гаранция – 
12 месеца. 

2. Оферта на „АБС Контакт” ЕООД, гр. София. 
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. 

Участникът кандидатства за трите обособени позиции, като 
техническите и ценови предложения за всяка от тях са поставени в отделни 
пликове. 

В общия плик са поставени документите идентифициращи 
участника. Същите изцяло съответстват на изискуемите съгласно т. 7 от 
поканата. Анализът на приложените документи показа, че участникът 
отговаря на установените в т. 6 на поканата изисквания.  

„АБС Контакт” ЕООД предлага доставка на спасителни средства (по 
трите обособени позиции) производство на американската фирма 
Лайфсейвинг Системс Копр (Lifesaving Systems Corp.), за която е приложен 
сертификат удостоверяващ че системата за управление на качеството на 
производителя на продукта отговаря на изискванията на международния 
стандарт за аеро-космическа индустрия AS9100C, изискуем съгласно т. 6.5 и 
7.7 на поканата 

По ОП №1, анализът на техническото предложение показва, че 
предлагания спасителен колан е тип “Quick Strop”  (NSN 4240-01-545-6722)  
който не отговаря на установените в т. 3.1 от ТС ВМС.В.АСР.015.15 
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изисквания. Предложената цена възлиза на 1704,00 лв. с ДДС. Срок на 
доставка 60 дни от датата на договора. Срок на гаранция – 12 месеца. 

По ОП №2, анализът на техническото предложение показва, че 
предлагания спасителен кош (NSN 1670-01-566-6578) отговаря на 
установените в ТС ВМС.В.АСР.017.15 изисквания. Предложената цена 
възлиза на 15568,80 лв. с ДДС. Срок на доставка 60 дни от датата на 
договора. Срок на гаранция – 12 месеца. 

По ОП №3, анализът на техническото предложение показва, че 
предлаганата подвесна система за плувец-спасител с интегрирана спасителна 
жилетка (NSN 4240-01-517-5061 /5062, 5064, 5065/) отговаря на установените 
в ТС ВМС.В.АСР.022.15 изисквания. Предложената цена възлиза на 12168,00 
лв. с ДДС. Срок на доставка 60 дни от датата на договора. Срок на гаранция – 
12 месеца. 

3. Оферта на „Под Вода” ООД, гр. София. 
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. 

Участникът кандидатства за трите обособени позиции, като 
техническите и ценови предложения за всяка от тях са поставени в отделни 
пликове. 

В общия плик са поставени документите идентифициращи 
участника. Същите изцяло съответстват на изискуемите съгласно т. 7 от 
поканата. Анализът на приложените документи показа, че участникът 
отговаря на установените в т. 6 на поканата изисквания.  

„Под Вода” ООД предлага доставка на спасителни средства (по 
трите обособени позиции) производство на американската фирма 
Лайфсейвинг Системс Копр (Lifesaving Systems Corp.), за която е приложен 
сертификат удостоверяващ че системата за управление на качеството на 
производителя на продукта отговаря на изискванията на международния 
стандарт за аеро-космическа индустрия AS9100C, изискуем съгласно т. 6.5 и 
7.7 на поканата 

По ОП №1, анализът на техническото предложение показва, че 
предлагания спасителен колан (NSN 1680-01-347-4946) отговаря на 
установените в ТС ВМС.В.АСР.015.15 изисквания. Предложената цена 
възлиза на 2044,00 лв. с ДДС. Срок на доставка 90 дни от датата на договора. 
Срок на гаранция – 12 месеца. 

По ОП №2, анализът на техническото предложение показва, че 
предлагания спасителен кош (NSN 1670-01-566-6578) отговаря на 
установените в ТС ВМС.В.АСР.017.15 изисквания. Предложената цена 
възлиза на 15054,00 лв. с ДДС. Срок на доставка 90 дни от датата на 
договора. Срок на гаранция – 12 месеца. 
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По ОП №3, анализът на техническото предложение показва, че 
предлаганата подвесна система за плувец-спасител с интегрирана спасителна 
жилетка (NSN 4240-01-517-5061 /5062, 5064, 5065/) отговаря на установените 
в ТС ВМС.В.АСР.022.15 изисквания. Предложената цена възлиза на 14400,00 
лв. с ДДС. Срок на доставка 90 дни от датата на договора. Срок на гаранция – 
12 месеца. 

V.  ОФЕРТИ ОТСТРАНЕНИ ОТ УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО:  
Всички оферти са получени в указания срок. Същите са 

комплектовани в съответствие с посочените в т. 7 на поканата изисквания. 
Участниците отговарят на установените в т. 6 на поканата изисквания. В 
резултата на това, комисията реши да допусне всички участници до 
разглеждане на подадените технически и ценови предложения 

В хода на анализ на техническите предложения бе констатирано, че 
предложението на „АБС Контакт” ЕООД по ОП №1 „Доставка на спасителен 
колан – 2 бр.” не отговаря на техническите изисквания на поканата и ТС 
ВМС.В.АСР.015.15. В резултат на това, комисията реши да не допуска до 
класиране офертата на „АБС Контакт” ЕООД по ОП №1 „Доставка на 
спасителен колан – 2 бр.”.  

VI. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ („най-ниска цена”, в лв. с 
ДДС): 

Обособена позиция „Иноксис 01” 
ООД 

„АБС 
Контакт” 

ЕООД 

„Под Вода” 
ООД 

ОП 1 „Доставка на спасителен колан – 2 
бр.” 2 270.00 - 2 044.00 

Класиране 2 - 1 

ОП №2 „Доставка на спасителен кош 
сгъваем – 2 бр” 14 390.00 15 568.80 15 054.00 

Класиране 1 3 2 
ОП №3 „Доставка на подвесна система за 
плувец-спасител с интегрирана 
спасителна жилетка – 6 бр.” 

10 188.00 12 168.00 14 400.00 

Класиране 1 2 3 

VII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: 
1. Да се увеличат определените финансови средства за осигуряване 

изпълнението на поръчката – с 144,00 лв. с ДДС по ОП№1 „Доставка на 
спасителен колан – 2 бр.” и с 390,00 лв. с ДДС по ОП №2 „Доставка на 
спасителен кош сгъваем – 2 бр”. 

2. Изпълнението на обществена поръчка „Доставка на спасителни 
устройства за вертолет” да се възложи на класираните на първо място 
участници, по обособени позиции, както следва: 
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2.1. По ОП№1 „Доставка на спасителен колан – 2 бр.” – на 
класирания на първо място участник  „Под Вода” ООД, гр. София, на цена 
2044,00 лв. с ДДС; 

2.2. По ОП№2 „Доставка на спасителен кош сгъваем – 2 бр” - на 
класирания на първо място участник  „Иноксис 01” ООД, гр. София, на цена 
14 390.00 лв. с ДДС; 

2.3. По ОП№3 „Доставка на подвесна система за плувец-
спасител с интегрирана спасителна жилетка – 6 бр.” на класирания на първо 
място участник  „Иноксис 01” ООД, гр. София, на цена 10 188.00 лв. с ДДС. 

КОМИСИЯ: 
Председател:  цивилен служител Енчо Илиев 
                           05.08.2015 г. 
Членове: 
 1 подполковник Милен Хинтоларски 
                           05.08.2015 г. 
  
 2. цивилен служител  Радка Славова 
                           05.08.2015 г. 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 
 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 
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Размножено в 3 копия. 
Изпратени до: 
1. „Иноксис 01” ООД; 
2. „АБС Контакт” ЕООД; 
3. „Под вода” ООД. 
 


