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Рег. №           /         .09.2015 г. 
Екз. единствен 
Копие №  

УТВЪРЖДАВАМ:    
КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

КОНТРААДМИРАЛ                                     МИТКО ПЕТЕВ 

                                                       ___.09.2015 г. 
 

ПРОТОКОЛ 
 

за работата на комисия относно разглеждане, оценяване и класиране на офертите 
за участие в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет 
„Закупуване на специално работно облекло и индивидуални предпазни средства 

за безопасни условия на труд”  

Kомисия, назначена със заповед на командира на ВМС № РД 01-
686/31.08.2015 г. в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ - цивилен служител Арсения Иванова Василева - старши 
експерт във в.ф. 34410; 

ЧЛЕНОВЕ: 
1. цивилен служител  Лиляна Борисова Лечева-Шопова - старши експерт 

във в.ф. 34400-8; 
 2. цивилен служител Мария Бориславова Михайлова - старши 

юрисконсулт в Командването на ВМС – резервен член на мястото на ц.сл. Радка 
Железова Славова (поради служебна ангажираност), 
се събра в 10.00 часа на 15.09.2015 г. за да разгледа, оцени и класира 
постъпилите оферти за реализиране на обществена поръчка, с предмет 
„Закупуване на специално работно облекло и индивидуални предпазни средства 
за безопасни условия на труд”. Поканата за обществената поръчка е 
публикувана в Регистъра на АОП с уникален код 9045372, в Профила на 
купувача на интернет страницата на Военноморските сили и е изпратено 
съобщение за обществената поръчка до средствата за масово осведомяване. 

На публичната част на отварянето на офертите не присъстваха лица, 
съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.  

 
I. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА – най - ниска цена за всяка обособена 

позиция. 

 
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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II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 
Комисията констатира, че до 16.00 часа на 14.09.2015 г. на посочения в 

публичната покана адрес са подадени оферти от следните фирми: 
1. „Бултекс 99”ЕООД-гр. Пловдив; 
2. „Олимп-Предпазни екипировки”ЕООД-гр. Бургас. 

След като подписаха декларации по чл. 35 ал. 3 от ЗОП членовете на 
комисията се запознаха подробно с постъпилите предложения на участниците и 
направиха следните констатации: 
           1. „Бултекс 99”ЕООД-гр. Пловдив е подала оферта с вх. № 072/10.09.2015 
г., която съдържа всички изискуеми документи. Посочените артикули отговарят 
на техническите изисквания, заложени в публичната покана. Фирмата е подала 
предложение и за двете обособени позиции.  

2. „Олимп-Предпазни екипировки”ЕООД-гр. Бургас е подала оферта с вх. 
№ 073/12.09.2015 г., която съдържа всички изискуеми документи. Посочените 
артикули отговарят на техническите изисквания, заложени в публичната покана. 
Фирмата е подала предложение и за двете обособени позиции.  

Няма основание за отстраняване на участник от участие в обществената 
поръчка. 

Фирмите предлагат следните цени: 
 

Обща стойност с ДДС       Участници 
 
 
Обособена 
позиция 

„Бултекс 99”ЕООД „Олимп-Предпазни 
екипировки”ЕООД 

№ 1 7932,96 6501,60 

№ 2 7856,90 5891,30 

 
 Комисията констатира, че по обособена позиция №2 ценовото 
предложение на фирма „Олимп-Предпазни екипировки” ЕООД е с повече от 
20% по - благоприятно от това на фирма „Бултекс 99” ЕООД. На основание чл. 
70 ал. 1 от ЗОП, фирма „Олимп-Предпазни екипировки” ЕООД следва да 
представи подробна писмена обосновка в срок от 3 работни дни от датата на 
получаване на уведомлението. На 15.09.2015 г. по факс е изискано от фирма 
„Олимп-Предпазни екипировки” ЕООД да представи посочената по-горе 
обосновка. 
 На 16.09. 2015 г. комисията продължи своята работа. Председателят на 
комисията запозна членовете й с получената по факс (вх. № 949/16.09.15 г.) 
писмена обосновка от фирма „Олимп-Предпазни екипировки” ЕООД. След 
анализиране на изложеното в писмената обосновка комисията счита, че е налице 
хипотезата на чл. 70, ал. 2 т.4 от ЗОП – икономичност при изпълнението на 
поръчката. 
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Комисията приема писмената обосновка и допуска до класиране офертата на 
фирма „Олимп-Предпазни екипировки” ЕООД. 
 

III. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 
След като прегледа получените ценови предложения от участниците в 

обществената поръчка, комисията класира фирмите, както следва: 
 1. За обособена позиция № 1: 

- класира на 1-во място фирма „Олимп-Предпазни екипировки” ЕООД; 
-класира на 2-ро място фирма „Бултекс 99” ЕООД. 

2. За обособенa позиция № 2: 
- класира на 1-во място фирма „Олимп-Предпазни екипировки” ЕООД; 
- класира на 2-ро място фирма „Бултекс 99” ЕООД. 

Комисията констатира, че предложената цена на фирма „Олимп-
Предпазни екипировки” ЕООД по обособена позиция №1 надвишава 
планираните финансови средства по позицията със 161,60 лв. с ДДС. 

 
IV. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: 
Във връзка с изложеното в т. III, комисията ПРЕДЛАГА: 
1. Да бъде изготвено коригиращо искане по обособена позиция №1 и след 

утвърждаването му за изпълнител на поръчката да бъде избрана фирма „Олимп-
Предпазни екипировки” ЕООД. 

2. За ОП №2 за изпълнител на поръчката да бъде избрана фирма „Олимп-
Предпазни екипировки” ЕООД. 

 
 
 
Председател: 
                         ц. сл.                                   Арсения Василева 
                                           16.09.2015 г. 
 
 
Членове:       ц.сл.                                     Лиляна Лечева 
                                            16.09.2015 г. 
                          
                          ц. сл.                                    Мария Михайлова 
                                             16.09.2015 г. 
 
 
 
 
 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 
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Отпечатано в 1 екз. 
Екз. единствен – в.ф. 34400-8 за досие на поръчката 
 

ИЗГОТВИЛ/ОТПЕЧАТАЛ: 
СТАРШИ  ЕКСПЕРТ  ВЪВ В.Ф. 34400-8 
Ц. СЛ.    ЛИЛЯНА ЛЕЧЕВА 

_____.____.2015 г. 

 
 


