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ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ 

 
КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

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

Рег. № 5778/19.10.2015 г. 
Екз. Единствен 
Копие № 
УТВЪРЖДАВАМ 
КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 
КОНТРААДМИРАЛ МИТКО ПЕТЕВ 
  19.10.2015 г.  

ПРОТОКОЛ 
за разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти 

за реализиране на обществена поръчка с публична покана „Възстановяване на 
изразходвания технически ресурс на кърмова климатична установка на 

фрегата „Дръзки” 

Днес, 16.10.2015 г., 10.00 часа, комисия назначена със заповед на 
командира на ВМС №РД-01-771/01.10.15 г., в състав: 

Председател: капитан I ранг инженер Стоян Неделчев Стоянов – 
началник на в.ф.34400-41; 

Членове: 1. цивилен служител Енчо Илиев Илиев – старши експерт 
във в.ф. 34400-8 

 2. цивилен служител Мария Бориславова Михайлова – 
старши юрисконсулт в Командването на ВМС (резервен член по заповед на 
командира на ВМС №РД-01-771/01.10.15 г.)  на мястото на цивилен служител 
Радка Железова Славова – главен юрисконсулт в Командването на ВМС 
отсъстваща от щаба на ВМС поради служебна ангажираност. 

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 кърмова климатична 
установка 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-01-771/01.10.15 
г. и техническа спецификация ТС ВМС.К.Т.029.15. 

Публичната поканата (Рег. №5412/02.10.2015 г.) е публикувана на 
02.10.2015 г.. в Портала на Агенцията за обществени поръчки (№9046398) и 
заедно с приложенията – в Профила на купувача на Интернет-страницата на 
ВМС (№040/01.10.2015 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 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 
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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”. 
ІІ. СПИСЪК НА ПОКАНЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ: 

1.  „Терем–КРЗ Флотски Арсенал–Варна” ЕООД; 
2. „Сени” ООД („Техномарин” ООД); 
3. „Сийл” ЕООД; 
4. „Аполон Климат Инженеринг” ЕООД; 
5. „Фригокомерс Интернешънъл”; 
6. „Гео Сис” ЕООД; 

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. „Аполон Климат Инженеринг” ООД вх. №91/14.10.2015 г., 

получена в 15.20 часа на 14.10.2015 г.; 
2. „Сиил” ЕООД, вх. №93/15.10.2015 г., получена в 10.55 часа на 

15.10.2015 г. 
Получаването на оферти е регистрирано в Регистъра на получените 

оферти. 
Получените оферти са предадени на Председателя на комисията в 

10.00 на 16.10.2015 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 „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. 

Техническото и ценовото предложения са поставени в отделни 
запечатани пликове. 

Документите идентифициращи участника съответстват на 
изискуемите съгласно т. 7 от поканата. Анализът на приложените документи 
показа, че участникът отговаря на установените в т. 6 на поканата изисквания.  

Участникът е извършил оглед на климатичната система явяваща се 
предмет на поръчката, за което е представил изискуемото удостоверение. 
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Участникът декларира, че приема и ще спазва всички посочени в 
поканата условия на възложителя, предложения проект за договор и няма да 
ползва подизпълнители. Срок за валидност на офертата – 60 дни. 

Комисията единодушно прие, че „Аполон Климат Инженеринг” ООД 
се допуска до разглеждане на техническото предложение на поръчката. 

Участникът представя подробно техническо предложение с 
приложени технически описания на предлаганите нови части и механизми. 
Анализът на проект за реализиране на поръчката показва, че предложеното 
техническо решение удовлетворява изискванията посочени в техническа 
спецификация ТС ВМС.К.Т.029.15. Предложените нови части, механизми и 
консумативи съответстват на техническите изисквания и удовлетворяват 
параметрите за работа на климатичната установка. Участникът предлага 
запазване на използвания фреон тип R507 отговарящ на Регламент (ЕО) 
№1005/2009.  

Срок за доставка на оборудването – 6 седмици. Срок за монтажни 
дейности – 45 работни дни.  

Срок на гаранция – 12 месеца.  
Комисията единодушно прие, че може да се пристъпи към отваряне и 

анализ на ценовото предложение. 
Представеното от „Аполон Климат Инженеринг” ООД ценово 

предложение (изх. №063-15/14.10.2015) възлиза на 59560.00 лв. с ДДС.  
Анализът на ценовото предложение показа, че същото обхваща 

всички дейности, части и консумативи включени в техническото 
предложение. Посочената сума не надвишава определения за изпълнение на 
поръчката финансов лимит.  

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. 

Техническото и ценовото предложения са поставени в отделни 
запечатани 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.  

Участникът е извършил оглед на климатичната система явяващ се 
предмет на поръчката, за което е представил изискуемото удостоверение. 

Участникът декларира, че приема и ще спазва всички посочени в 
поканата условия на възложителя, предложения проект за договор и няма да 
ползва подизпълнители. Срок за валидност на офертата – 60 дни. 

Комисията единодушно прие, че „Сиил” ЕООД се допуска до 
разглеждане на техническото предложение на поръчката. 

Участникът представя подробно техническо предложение с 
приложени технически описания на предлаганите нови части и механизми. 
Анализът на проект за реализиране на поръчката показва, че предложеното 
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техническо решение удовлетворява изискванията посочени в техническа 
спецификация ТС ВМС.К.Т.029.15. Предложените нови части, механизми и 
консумативи съответстват на техническите изисквания и удовлетворяват 
параметрите за работа на климатичната установка. Участникът предлага 
запазване на използвания фреон тип R507 отговарящ на Регламент (ЕО) 
№1005/2009.  

Срок за доставка на оборудването – 5-7 седмици. Срок за монтажни 
дейности – 40 дни.  

Срок на гаранция – 12 месеца, с опция за удължаване с още 12 месеца 
на цена 12000 лв. с ДДС.  

Комисията единодушно прие, че може да се пристъпи към отваряне и 
анализ на ценовото предложение. 

Представеното от „Сиил” ЕООД ценово предложение (изх. 
№115131015/1156) възлиза на 61077,38 лв. с ДДС.  

Анализът на ценовото предложение показа, че същото обхваща 
всички дейности, части и консумативи включени в техническото 
предложение. Посочената сума не надвишава установения за изпълнение на 
поръчката финансов лимит.  

V.  ОФЕРТИ ОТСТРАНЕНИ ОТ УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО:  
На базата на направения анализ на постъпилите оферти комисията 

реши, че няма основание за отстраняване на който и да е участник от 
процедурата.  

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

1. На първо място „Аполон Климат Инженеринг” ЕООД, гр. Варна 
предложил най-ниска цена в размер на 59560.00 лв. с ДДС; 

2. На второ място „Сиил” ЕООД, гр. Бургас предложил цена  
61077,38 лв. с ДДС; 

VII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: 
Изпълнението на обществена поръчка „Възстановяване на 

изразходвания технически ресурс на кърмова климатична установка на 
фрегата „Дръзки” да се възложи, на класирания на първо място участник 
„Аполон Климат Инженеринг” ООД, гр. Варна на цена  59560,00 лв. с ДДС; 

КОМИСИЯ: 
Председател:  капитан I ранг инженер  Стоян Стоянов  
  16.10.2015 г.  
Членове: 
 1 цивилен служител  Енчо Илиев 
  16.10.2015 г.  
 2. цивилен служител  Мария Михайлова 
                           ____._____.2015 г.  

чл.2 (1) от ЗЗЛД 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 
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Размножено в 2 копия. 
Изпратени до: 
1. „Аполон Климат Инженеринг” ООД 
2. „Сиил” ЕООД; 


