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ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ 

 
КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

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

Рег. № 5046 / 11.09.2015 г. 
Екз. Единствен 
Копие № 
УТВЪРЖДАВАМ 
КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 
КОНТРААДМИРАЛ МИТКО ПЕТЕВ 
  11.09.2015 г.  

ПРОТОКОЛ 
за разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти 

за реализиране на обществена поръчка с публична покана „Възстановяване 
на изразходвания технически ресурс на носова и кърмова климатични 

установки на фрегата „Дръзки” 

Днес, 10.09.2015 г., комисия лица назначена със заповед на командира 
на ВМС №РД-01-689/31.08.15 г., в състав: 

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

Членове:  
1. капитан III ранг Васил Людмилов Захариев – старши експерт 

във в.ф.34400-41; 
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 
„Възстановяване на изразходвания технически ресурс на носова и кърмова 
климатични установки на фрегата „Дръзки”. 

Поръчката е организирана по чл. 14, ал. 4, т. 2 и реда на глава 8а от 
ЗОП, в съответствие със заповед на командира на ВМС №РД-01-689/31.08.15 
г., в обособени позиции, както следва: 

1.1. Обособена позиция (ОП) №1 „Възстановяване на 
изразходвания технически ресурс на кърмова климатична установка на 
фрегата „Дръзки” съгласно искане за услуга рег. №Л-3-277/20.08.2015 г. и 
техническа спецификация ТС ВМС.К.Е71.023.15. 

1.2. ОП №2 „Техническо обслужване на носова климатична 
установка на фрегата „Дръзки” съгласно искане за услуга рег. №Л-3-
297/28.08.2015 г.  

Публичната поканата (Рег. №4775/31.08.2015 г.) е публикувана на 
31.08.2015 г.. в Сайта на Агенцията за обществени поръчки (№9045357) и 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 
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заедно с приложенията – в Профила на купувача на Интернет-страницата на 
ВМС (№031/21.08.2015 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 31.08.2015 г. е 
изпратено електронно съобщение до БНР, БТА, в. Народно дело,  в. 
Стандарт,  в. Черно море,  РТЦ Варна и ТВ7. 

Часът и датата на заседанието са обявени в т. 12 на публичната 
покана. На заседанието не присъстваха представители на кандидатите подали 
оферти каквато възможност дава чл. 101г, ал. 3 от ЗОП, което е обявено и в 
публичната покана. 

І. KРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА - най-ниска цена за всяка ОП 
поотделно. 

ІІ. СПИСЪК НА ПОКАНЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ: 
1. „Сени” ЕООД, гр. Варна; 
2. „Сиил” ЕООД, гр. Бургас; 
3. Евровижън - Бургас" ЕООД, гр. Бургас; 
4. "Eксперт Клима Бургас " ЕООД гр. Бургас; 
5. „Аполон Климат Инженеринг” ООД, гр. Варна; 
6. Терем–КРЗ Флотски Арсенал–Варна ЕООД 
7. „ Кораборемонтен завод "ОДЕСОС" АД, гр. Варна; 
8. "Булярд – Корабостроителна индустрия" ЕАД. гр. Варна; 
9. "Навибулгар Сървисес" ЕООД, гр. Варна; 
10. ККЗ "МТГ Делфин" АД, гр. Варна. 

ІІІ.   СПИСЪК НА ПОЛУЧЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
До крайния срок за получаване на оферти (16:00 ч. на 09.09.2015 г.) са 

получени оферти от:  
1. „Гео Сис” ЕООД, вх. №68/09.09.2015 г., получена в 09.30 часа; 
2. „Сиил” ЕООД, вх. №70/09.09.2015 г. , получена в 11.00 часа; 
3. „Аполон Климат Инженеринг” ООД вх. №71/09.09.2015 г. , 

получена в 14.45 часа; 
Получаването на оферти е регистрирано в Регистъра на получените 

оферти. 
Получените оферти са предадени на Председателя на комисията в 

10.00 на 10.09.2015 г. 
IV.    РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 
След обявяване имената на кандидатите 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. 

Отварянето на офертите се осъществи по реда на тяхното получаване, 
както следва: 

1. Оферта на „Гео Сис” ЕООД, гр. Пловдив. 
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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 двете обособени позиции, като 
техническите и ценови предложения за всяка от тях са поставени в отделни 
пликове. 

Документите идентифициращи участника 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.  

По ОП №1, анализът на техническото предложение показва, че 
същото е разработено изключително кратко и не дава яснота, че поръчката 
ще бъде изпълнена по начин, гарантиращ съответствието на параметрите на 
предлаганите за монтаж агрегати и резервни части с техническите 
изисквания посочени в т. 3 на ТС ВМС.К.Е71.023.15 (Прил. 1 към 
публичната покана). Фирмата предлага подмяна на компресор “Carier” model 
5H80 с друг тип, винтов с електродвигател, но не са приложени 
доказателства за съвместимост и удовлетворяване техническите параметри на 
климатичната установка, както и необходимостта от допълнителни 
съпътстващи дейности, части и консумативи непосочени в техническата 
спецификация. Не е посочен и вида на новия хладилен агент с който се 
предвижда да се зареди системата и дали се изисква в резултат на това, 
подмяна и на други части от системата. Не посочено и как ще се изпълнят 
изискванията на т. 5 от ТС ВМС.К.Е71.023.15. 

Срок за изпълнение на услугата – 50 дни след подписване на акта за 
начало на ремонта и срок на гаранция – 12 месеца, които съответстват на 
изискванията на поканата.  

Предложената цена възлиза на 62562,00 лв. с ДДС. 
По ОП №2, анализът на техническото предложение показва, че 

същото съответства на техническите изисквания (Приложение №2 към 
публичната покана). 

Срок за изпълнение на услугата – 02 октомври 2015 г. при начало на 
обслужването 10 дни преди тази дата и срок на гаранция – 12 месеца, които 
съответстват на изискванията на поканата.  

Предложената цена възлиза на 8602,00 лв. с ДДС. 

2. Оферта на „Сиил” ЕООД. 
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. 
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Участникът кандидатства за двете обособени позиции, като 
техническите и ценови предложения за всяка от тях са поставени в отделни 
пликове. 

Документите идентифициращи участника 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.  

По ОП №1, анализът на техническото предложение показва, че 
същото не дава яснота, че поръчката ще бъде изпълнена по начин по който, 
ще се осигури съответствието на параметрите на предлаганите за монтаж 
агрегати и резервни части с техническите изисквания посочени в т. 3 на ТС 
ВМС.К.Е71.023.15 (Прил. 1 към публичната покана). Фирмата предлага 
подмяна на компресор “Carier” model 5H80 с компресорна група от два 
бутални компресора, без да се уточнява типа и без да приложи доказателства 
за съвместимост и удовлетворяване техническите параметри на климатичната 
установка. Фирмата предлага монтаж на допълнителни възли и подобрения 
на климатичната установка,  вкл. и на автоматиката за управление. 
Същевременно, не се прилагат конкретни технически данни за доказване 
съвместимостта на предлаганите агрегати, възли и резервни части и 
удовлетворяване техническите изисквания на техническата спецификация. 
Не посочено и как ще се изпълнят изискванията на т. 5 от ТС 
ВМС.К.Е71.023.15. 

Участникът приема посочените в поканата условия на поръчката. 
Срок за доставка на оборудването – 6-7 седмици. Не се посочва срок за 
изпълнение на поръчката. Срок на гаранция – 12 месеца, които съответстват 
на изискванията на поканата.  

Предложената цена възлиза на 68895,08 лв. с ДДС. В ценовото 
предложение (т. 3 и 4) и в приложената към ценовото предложение детайлна 
разбивка (т. 34.58 и 9 и 8) има неразбираеми повторения за изпълнение на 
някои дейности, фирмата (с посочена цена) и едновременно с това и от 
личния състав.  

По ОП №2, анализът на техническото предложение показва, че 
същото съответства на техническите изисквания (Приложение №2 към 
публичната покана). 

Срок за изпълнение на услугата – 02 октомври 2015 г. и срок на 
гаранция – 12 месеца, които съответстват на изискванията на поканата.  

Предложената цена възлиза на 3617,88 лв. с ДДС. 
3. Оферта на „Аполон Климат Инженеринг” ООД. 
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. 
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Участникът кандидатства за двете обособени позиции, като 
техническите и ценови предложения за всяка от тях са поставени в отделни 
пликове. 

Документите идентифициращи участника 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.  

По ОП №1, фирмата предлага два варианта за изпълнение на 
услугата.  

Вариант 1 – с подмяна на компресора с оригинален и изпълнение на 
дейностите съгласно ТС ВМС.К.Е71.023.15 (Прил. 1 към публичната покана).  

Срок за изпълнение на услугата – 6 седмици след подписване на 
договор и срок на гаранция – 12 месеца, които съответстват на изискванията 
на поканата.  

Предложената цена възлиза на 89250.00 лв. с ДДС, която надвишава 
установения в чл. 14, ал. 4, т. 2 финансов праг (66000 лв. без ДДС).. 

Вариант 2 – с подмяна на компресора с друг тип, винтов. Анализът 
на техническото предложение показва, че същото е разработено 
изключително кратко и не дава яснота, че поръчката ще бъде изпълнена по 
начин по който, ще се осигури съответствието на параметрите на 
предлаганите за монтаж резервни части с техническите изисквания посочени 
в т. 3 на ТС ВМС.К.Е71.023.15 (Прил. 1 към публичната покана). В 
предложението не са приложени доказателства за съвместимост и 
удовлетворяване техническите параметри на климатичната установка, както 
и необходимостта от съпътстващи дейности, части и консумативи 
непосочени в техническата спецификация. Не е посочен и вида на новия 
хладилен агент с който се предвижда да се зареди системата и дали се 
изисква в резултат на това, подмяна и на други части от системата. Не 
посочено и как ще се изпълнят изискванията на т. 5 от ТС ВМС.К.Е71.023.15. 

Срок за изпълнение на услугата – 6 седмици след подписване на 
договор и срок на гаранция – 12 месеца, които съответстват на изискванията 
на поканата.  

Предложената цена възлиза на 65860,00 лв. с ДДС 
По ОП №2, анализът на техническото предложение показва, че 

същото съответства на техническите изисквания (Приложение №2 към 
публичната покана). 

Срок за изпълнение на услугата – 02 октомври 2015 г. и срок на 
гаранция – 12 месеца, които съответстват на изискванията на поканата.  

Предложената цена възлиза на 7955,60 лв. с ДДС. 
V.  ОФЕРТИ ОТСТРАНЕНИ ОТ УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО:  
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На базата на направения анализ на техническите предложения и 
констатираните липса на доказателства за съответствие на предлаганите 
технически решения с техническите изисквания на ТС ВМС.К.Е71.023.15, 
комисията реши да се отстранят от участие в класирането офертите по 
обособена позиция №1 „Възстановяване на изразходвания технически ресурс 
на кърмова климатична установка на фрегата „Дръзки” на: 

1. „Гео Сис” ЕООД; 
2. „Сиил” ЕООД; 
3. „Аполон Климат Инженеринг” ООД по вариант №2. 
Предвид на това, че ценовото предложение на „Аполон Климат 

Инженеринг” ООД по вариант №1 надвишава определения в чл. 14, ал. 4, т. 2 
финансов праг, комисията реши да не допусне до класиране подадената 
оферта. 

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

По ОП №2 „Техническо обслужване на носова климатична 
установка на фрегата „Дръзки”: 

1. На първо място „Сиил” ЕООД, гр. Бургас предложил най-ниска 
цена  3617,88 лв. с ДДС; 

2. На второ място „Аполон Климат Инженеринг” ЕООД, гр. Варна 
предложил цена от 7955,60 лв. с ДДС; 

3. На трето място „Гео Сис” ООД, гр. Пловдив предложил най-
ниска цена  8602,00 лв. с ДДС. 

VII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: 
1. Да се прекрати обособена позиция №1 „Възстановяване на 

изразходвания технически ресурс на кърмова климатична установка на 
фрегата „Дръзки”, като за изпълнението й за стартира в най-скоро време нова 
поръчка. 

2. Изпълнението на обособена позиция №2 „Техническо 
обслужване на носова климатична установка на фрегата „Дръзки” да се 
възложи, със сключване на договор на класирания на първо място участник 
„Сиил” ЕООД, гр. Бургас на цена  3617,88 лв. с ДДС; 

КОМИСИЯ: 
Председател:  цивилен служител  Енчо Илиев 
                           10.09.2015 г. 
Членове: 
 1 капитан III ранг  Васил Захариев 
                           10.09.2015 г. 
 2. цивилен служител  Радка Славова 
                           10.09.2015 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. „Гео Сис” ЕООД; 
2. „Сиил” ЕООД; 
3. „Аполон Климат Инженеринг” ООД 


