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Рег. №  7270/01.2.2015 г. 

Екз. единствен 

Копие №  

УТВЪРЖДАВАМ:    
КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

КОНТРААДМИРАЛ                                     МИТКО ПЕТЕВ 

                                                       01.12.2015 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 „Уреди за домакинството, включително кухненски уреди 

и оборудване”  

Kомисия, назначена със заповед на командира на ВМС № РД 01-

956/17.11.2015 г. в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ - подполковник ……………….. – главен експерт във 

в.ф. 34400-42; 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. цивилен служител ……………………………… - старши експерт във 

в.ф. 34400-8; 

2. цивилен служител ……………………………… - главен юрисконсулт 

в Командването на ВМС,  

се събра в 9.30 часа на 01.12.2015 г. за да разгледа, оцени и класира 

постъпилите оферти за реализиране на обществена поръчка, с предмет 

„Уреди за домакинството, включително кухненски уреди и оборудване”. 

Поканата за обществената поръчка е публикувана в Регистъра на АОП с 

уникален код 9047730, 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. 

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

 
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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Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 35 ал. 3 от ЗОП.  

Комисията констатира, че до 16.00 часа на 30.11.2015 г. на посочения в 

публичната покана адрес  е подадена оферта само от  фирма „Бис”ООД. 

Фирмата е представила всички изискуеми от нас документи и е подала 

ценово предложение само по обосособена позиция № 1 – 

„Електродомакински уреди”. 

Няма основание за отстраняване на фирма „Бис” от участие в 

обществената поръчка. 

Офертата на фирма „Бис”ООД е на стойност 76350,00 (седемдесет и 

шест хиляди триста и петдесет) лв. 

III. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: 

Във връзка с гореизложеното комисията ПРЕДЛАГА за изпълнител на 

обществената поръчка да бъде избрана фирма „Бис”ООД – гр. Бургас. 

Офертата на фирмата удовлетворява поставените от нас в публичната покана 

технически и финансови изисквания. 

 
 
 
Председател: 
                         подполковник                              Тодор Тодоров 
                                           01.12.2015 г. 

 
 
Членове:        ц.сл.                                                Лиляна Лечева 

                                           01.12.2015 г. 

                          

                         ц. сл.                                               Радка Славова 

                                            01.12.2015 г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 

 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 

 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 

 


