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ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ 

 
КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

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

Рег. № 5699 / 14.10.2015 г. 
Екз. Единствен 
Копие № 

УТВЪРЖДАВАМ 
КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 
КОНТРААДМИРАЛ                     МИТКО ПЕТЕВ 
  
  14.10.2015 г.  

 

ПРОТОКОЛ 
за разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти 

за реализиране на обществена поръчка с публична покана „Доставка на 
резервни части за възстановяване на изразходвания технически ресурс на 

корабни механизми” 
 
 
 

В 10.00 часа на 13.10.2015 г., комисия, назначена със заповед на 
командира на ВМС №РД-01-752/28.09.15 г., в състав: 

Председател: подполковник Любомир Руменов Арнаудов –  
 
Членове:  
1. капитан III ранг Васил Людмилов Захариев –  

 
 

2. цивилен служител Радка Железова Славова – глав 
 
се събра в пълен състав за да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за 
реализиране на обществена поръчка с публична покана „Доставка на резервни 
части за възстановяване на изразходвания технически ресурс на корабни 
механизми”. 

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-01-752/28.09.15 
г., в обособени позиции, както следва: 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 
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1.1. Обособена позиция (ОП) №1 „Резервни части за дизел-
генератори М623Р  и М401А“ – съгласно искане за услуга  №Л-3-
336/23.09.2015 г.  

1.2. ОП №2 „Резервни части за дизел-компресори ДК 2-3 Р“ – 
съгласно искане за услуга  №Л-3-336/23.09.2015 г.  

Публичната поканата (Рег. №5325/28.09.2015 г.) е публикувана на 
28.09.2015 г. в сайта на Агенцията за обществени поръчки (№9046260) и 
заедно с приложенията – в Профила на купувача на Интернет-страницата на 
ВМС (№037/24.09.2015 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 28.09.2015 г. е 
изпратено електронно съобщение до ТВ7, БНР, в. Черно море,  в. Народно 
дело,  в. Стандарт,  РТЦ Варна и БТА. 

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. „Микромакс Трейд” ООД–  гр. Русе; 
2. „Ником 65” ЕООД –  гр. Варна; 
3. „Булмар Консулт” ООД –  гр. Варна; 
4. „Ванс” ЕООД –  гр. Варна; 
5. „Каммартон България” ЕООД –  гр. София; 
6. „Булмар Сървисис” ЕООД –  гр. Варна; 
7. „Сени” ЕООД –  гр. Варна 
8. „Навибулгар Сървисес” ЕООД –  гр. Варна 
9. „Моникс Марин Сервиз” ООД –  гр. Варна 

 
ІІІ.   СПИСЪК НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ 
До крайния срок за получаване на оферти (16:00 ч. на 12.10.2015 г.) са 

получени оферти от:  
1. „Ником 65” ЕООД –  гр. Варна, вх. №85/12.10.2015 г., получена 

в 15.30 часа; 
2. „Сени” ЕООД –  гр. Варна, вх. №86/12.10.2015 г. , получена в 

15.35 часа. 
Получаването на оферти е регистрирано в Регистъра на получените 

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

на 13.10.2015 г. 
IV.    РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
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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 „Ником 65” ЕООД –  гр. Варна. 
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 
фирмата предлага само два, от исканите четири артикула, както следва: 

 

№ Наименование 
на имуществото производител 

1. Охладител водо-воден Заличено съгласно  чл. 33, ал. 
5 от ЗОП 

2. Охладител водо-маслен Заличено съгласно  чл. 33, ал. 
5 от ЗОП 

3. Термометър дистанционен фирмата не го предлага 
4. Манометър дистанционен фирмата не го предлага 

 Частите не са оригинални, а се предлага да бъдат изработени от  
 
фирма „Ником 65” ЕООД.  
 Срок за изпълнение на услугата – 45 (четиридесет и пет) работни 
дни от деня, следващ датата на подписване на договора.  Това не съответства 
на изискванията на т.3 от поканата – „срок за изпълнение на поръчката – до 
08.12.2015г.” 

Срок на гаранция – 12 месеца, които съответстват на изискванията на 
поканата.  

Предложената цена възлиза на 60 756,00 лв. с ДДС. 
 

По ОП №2, анализът на техническото предложение показва, че 
фирмата предлага исканите артикули, както следва: 
 

чл. 33, ал. 5 от ЗОП 



4/5 

№ Наименование 
на имуществото Производител 

1. 
Бутало-компресорно за дизел-компресор 
ДК 2 - 3Р 

Заличено съгласно  
чл. 33, ал. 5 от 

ЗОП 

2.  
Бутало- дизелово за дизел-компресор ДК 2 
- 3Р  

Заличено съгласно  
чл. 33, ал. 5 от 

ЗОП 

3. 
Eлемент от горивна система Заличено съгласно  

чл. 33, ал. 5 от 
ЗОП 

 Частите не са оригинални, а се предлага да бъдат изработени от  
 
фирма „Ником 65” ЕООД. Артикулите ще бъдат изработени по чертеж, след 
предоставяне на образец от Възложителя. 
 Срок за изпълнение на услугата – 45 (четиридесет и пет) работни 
дни от деня, следващ датата на подписване на договора.  Това не съответства 
на изискванията на т.3 от поканата – „срок за изпълнение на поръчката – до 
08.12.2015г.” 

Срок на гаранция – 12 месеца, които съответстват на изискванията на 
поканата.  

Предложената цена възлиза на 12537,60 лв. с ДДС. 

2. Оферта на „Сени” ЕООД –  гр. Варна. 
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 обособена позиция №2, като 
техническото и ценовото предложения 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 №2, анализът на техническото предложение показва, че 
фирмата предлага само два, от исканите три артикула, както следва: 
 

№ Наименование 
на имуществото 

Стандарт, заводски 
номер, технически 

характеристики 
Производител 

1. Бутало-компресорно за 
дизел-компресор ДК 2 - 3Р  фирмата не го 

предлага 

2.  Бутало- дизелово за дизел-
компресор ДК 2 - 3Р  ДК 10-09-021 Оригинални 

руски части 
3. Eлемент от горивна система ДК 2-10.028-1  Оригинални 

чл. 33, ал. 5 от ЗОП 
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№ Наименование 
на имуществото 

Стандарт, заводски 
номер, технически 

характеристики 
Производител 

руски части 
Срок на доставка – до 40 (четиридесет) дни от деня, следващ датата на 

подписване на договора и срок на гаранция – 12 месеца, които съответстват на 
изискванията на поканата.  

Предложената цена за двата предлагани артикула възлиза на 10968,00 
лв. с ДДС. 

V.  ОФЕРТИ ОТСТРАНЕНИ ОТ УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО  
 
Офертите са получени в указания срок.  
Документите идентифициращи участниците 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.  

На базата на направения анализ на техническото предложение на 
фирма „Ником 65” ЕООД – гр. Варна, комисията счита, че не отговаря на 
условията на поръчката (предложен по-дълъг срок на доставка на артикулите, 
както и не предоставяне на оригинални артикули).  

Ценовото предложение на фирма „Ником 65” ЕООД – гр. Варна няма 
да бъде допуснато до класиране, на основание чл.69, ал.1, т.3 на Закона за 
обществените поръчки. 

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

По ОП №1 „Резервни части за дизел-генератори М623Р  и М401А“ 
–  няма предложения. 

 
По ОП №2 „Резервни части за дизел-компресори ДК 2-3 Р“ – фирма 

„Сени” ЕООД –  гр. Варна предложила цена  10968,00 лв. с ДДС; 
 
VII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 

Изпълнението на ОП №2 „Резервни части за дизел-компресори ДК 2-3 Р“ 
от обществена поръчка „Доставка на резервни части за възстановяване на 
изразходвания технически ресурс на корабни механизми” да се възложи, със 
сключване на договор, на фирма „Сени” ЕООД –  гр. Варна. 
 

КОМИСИЯ: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 
   ПОДПОЛКОВНИК      

 
14.10.2015 г. 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 
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ЧЛЕНОВЕ: 

1. КАПИТАН III РАНГ     
 

    
 14.10.2015 г. 

 
2. ЦИВИЛЕН СЛУЖИТЕЛ     

    
14.10.2015 г. 

 
 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 


