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ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ 

 
КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

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

 
Рег. № 7306 / 02.12.2015 г. 
 
УТВЪРЖДАВАМ 
КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 
КОНТРААДМИРАЛ  МИТКО ПЕТЕВ 
 02.12.2015 г. 
  

ПРОТОКОЛ 
за разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти 

за реализиране на обществена поръчка с публична покана „Доставка на 
горещо валцувани стомани” 

На 27.11.2015 г., комисия назначенa със заповед на командира на ВМС 
№РД-01-928/16.11.2015 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 Мария Бориславова Михайлова – старши 

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 „Доставка 
на горещо валцувани стомани”. 

Поръчката е организирана в съответствие със заповед на командира на 
ВМС №РД-01-928/16.11.2015 г. по реда на глава 8а от ЗОП. 

Часът и датата на заседанието са обявени в т. 15 на публичната покана. 
На заседанието не присъстваха лица в съответствие с чл. 101г, ал. 3 от ЗОП. 

І. KРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА - най-ниска цена. 
ІІ. СПИСЪК НА ПОКАНЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ: 

1. „Персей 43” ООД 
2. „Интерком груп” 
3. „Сталкер Г” ООД 
4. „Металснаб Бългаия” АД 
5. „Аргира”ООД 
6. „Дияна 96” ЕООД 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 
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7. „Галди -КО” ООД 
8. „Антстрой” ЕООД 

Публичната поканата (Рег. №6608/16.11.2015 г.) е публикувана на 
16.11.2015 г.. в Портала Агенцията за обществени поръчки (№9047672) и 
заедно с приложенията – в Профила на купувача на ВМС под №052/13.11.2015 
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 16.11.2015 г. е 
изпратено електронно съобщение до БНР, БТА, в. Народно дело,  в. Стандарт,  
в. Черно море,  РТЦ Варна и ТВ7. 

ІІІ.   СПИСЪК НА ПОЛУЧЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
До крайния срок за получаване на оферти (16:00 ч. на 26.11.2015 г.) са 

получени и регистрирани в Регистъра на получените оферти, оферти от:  
1. „Интерком груп” ЕООД, вх. №130/24.11.2015 г., 10.15 часа; 
2. „Металснаб България”АД, вх. №132/25.11.2015 г., 11.45 часа; 
3.  „ХЪС” ООД, вх. №147/26.11.2015 г., 15.40 часа; 
4. „ДИ ЕС ХОУМ” ООД, вх. №148/26.11.2015 г., 15.45 часа. 

Получените оферти са предадени на Председателя на комисията в 
14.00 на 27.11.2015 г. 

IV.    РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 
След обявяване имената на участниците 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 и се 
пристъпи към отваряне и оценка на офертите по реда на тяхното получаване, 
както следва: 

1. Оферта на „Интерком груп” ЕООД.  
1.1.  Документи за подбор 

Офертата е подадена в запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена 
цялост. 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 
пликове. 

В общия плик са поставени документите идентифициращи 
участника. Същите изцяло съответстват на изискуемите съгласно т. 8 от 
поканата. Анализът на приложените документи показа, че участникът 
отговаря на установените в т. 7 на поканата изисквания.  

1.2. Технически предложения:  
1.2.1. По Обособена позиция №1„Листова стомана ГВ” – 

стомана S235JR/Cт3 за всички позиции. Срок за доставка 10.12.2015 г. Срок за 
валидност на предложението – 30 дни от датата на офертата (20.11.2015 г.). 
Предложенията по всички шест позиции съответстват на изискванията на 
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поканата и техническите параметри посочение в Приложение №1 към 
поканата; 

1.2.2. По Обособена позиция №2„Профилни стомани ГВ” – 
стомана S235JR/S275JR за всички позиции. Срок за доставка 10.12.2015 г. 
Срок за валидност на предложението – 30 дни от датата на офертата 
(20.11.2015 г.). Предложенията по всички единадесет позиции съответстват на 
изискванията на поканата и техническите параметри посочение в Приложение 
№1 към поканата; 

1.2.3. По Обособена позиция №3„Тръби черни 
електрозаварени ГВ” – тръби от стомана S235JR2H/S275TR1, хидротествани, 
за всички позиции. Срок за доставка 10.12.2015 г. Срок за валидност на 
предложението – 30 дни от датата на офертата (20.11.2015 г.). Предложенията 
по всички четири позиции съответстват на изискванията на поканата и 
техническите параметри посочение в Приложение №1 към поканата; 

1.2.4. По Обособена позиция №4„Покривна ламарина 
поцинкована „ЛТ”. Срок за доставка 10.12.2015 г. Срок за валидност на 
предложението – 30 дни от датата на офертата (20.11.2015 г.). Предложението 
съответства на изискванията на поканата и техническите параметри посочение 
в Приложение №1 към поканата; 

1.2.5. По Обособена позиция №5„Прътова кръгла стомана 
ГВ” – стомана S235JR/Cт3 за всички позиции. Срок за доставка 10.12.2015 г. 
Срок за валидност на предложението – 30 дни от датата на офертата 
(20.11.2015 г.). Предложенията по всички шест позиции съответстват на 
изискванията на поканата и техническите параметри посочение в Приложение 
№1 към поканата. 

1.3. Ценови предложения:  
1.3.1. ОП №1„Листова стомана ГВ”-  40545,43 лева с ДДС; 
1.3.2. ОП №2 „Профилни стомани ГВ” -   26874,00 лева с 

ДДС; 
1.3.3. ОП №3 „Тръби черни електрозаварени ГВ” -   2198,40 

лева с ДДС; 
1.3.4. ОП №4 „Покривна ламарина поцинкована „ЛТ” -   

5976,00 лева с ДДС; 
1.3.5. ОП №5„Прътова кръгла стомана ГВ” -   1755,60 лева с 

ДДС 
 

2. Оферта на „Металснаб България”АД. 
2.1. Документи за подбор 

Офертата е подадена в запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена 
цялост. 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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Техническото и ценовото предложения са поставени в отделни 
пликове. 

В общия плик са поставени документите идентифициращи 
участника. В хода на анализа на представените документи, комисията 
констатира следното: 

2.1.1. Участникът е представил изискуемите по 8 документи, 
подписани и подпечатани с печата на дружеството т. 7 на поканата 
изисквания; 

2.1.2. Председател на съвета на директорите Александър 
Христов Асенов и заместник-председател на съвета на директорите Иван 
Христов Асенов са подписали декларации по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за 
удостоверяване, че не са свързани лица. Същевременно, същите лица са 
управители и на „Хъс” ООД, явяващ се участник подал оферта вх. 
№147/26.11.2015 г., което ги прави свързани лица по смисъла на §1, т. 23а, 
букви „д”, „е” и „ж” от ЗОП; 

2.1.3. Комисията реши, че участникът не отговаря на т. 7 от 
публичната покана (т. 7.2. от заповед на командира на ВМС №РД-01-
928/16.11.2015 г.), и изискванията на чл. 55, ал. 7 от ЗОП забраняващ свързани 
лица или свързани предприятия да бъдат самостоятелни кандидати или 
участници в една и съща процедура;  

2.1.4. Комисията реши да не разглежда техническите и 
ценовите предложения на „Металснаб България”АД и да го отстрани от 
участие и класиране. 

3. Оферта на „ХЪС” ООД. 
3.1. Документи за подбор 

Офертата е подадена в запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена 
цялост. 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 
пликове. 

В общия плик са поставени документите идентифициращи 
участника. В хода на анализа на представените документи, комисията 
констатира следното: 

3.1.1. Участникът е представил изискуемите по т. 8 
документи, подписани и подпечатани с печата на дружеството т. 7 на поканата 
изисквания. 

3.1.2. Управителите на дружеството Александър Христов 
Асенов и Иван Христов Асенов са подписали декларации по чл. 56, ал. 1, т. 6 
от ЗОП за удостоверяване, че не са свързани лица. Същевременно, същите 
лица са съответно председател на съвета на директорите и заместник-
председател на съвета на директорите на „Металснаб България” АД, явяващ 
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се участник подал оферта вх. №132/25.11.2015 г. което ги прави свързани лица 
по смисъла на §1, т. 23а, букви „д”, „е” и „ж” от ЗОП. 

3.1.3. Комисията реши, че участникът не отговаря на т. 7 от 
публичната покана (т. 7.2. от заповед на командира на ВМС №РД-01-
928/16.11.2015 г.), и изискванията на чл. 55, ал. 7 от ЗОП забраняващ свързани 
лица или свързани предприятия да бъдат самостоятелни кандидати или 
участници в една и съща процедура.   

3.1.4. Комисията реши да не разглежда техническите и 
ценовите предложения на „Хъс”ООД и да го отстрани от участие и класиране. 

4. Оферта на „ДИ ЕС ХОУМ” ООД. 
4.1. Документи за подбор 

Офертата е подадена в запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена 
цялост. 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 
пликове. 

В общия плик са поставени документите идентифициращи 
участника. Същите изцяло съответстват на изискуемите съгласно т. 8 от 
поканата. Анализът на приложените документи показа, че участникът 
отговаря на установените в т. 7 на поканата изисквания.  

4.2. Технически предложения:  
4.2.1. По Обособена позиция №1„Листова стомана ГВ” – 

стомана по S235JR за всички позиции. Срок за доставка – по график на 
Възложителя. Срок за валидност на предложението – 35 дни от датата на 
офертата (20.11.2015 г.). Предложенията по всички шест позиции съответстват 
на изискванията на поканата и техническите параметри посочение в 
Приложение №1 към поканата; 

4.2.2. По Обособена позиция №2„Профилни стомани ГВ” – 
стомана S235JR  за всички позиции. Срок за доставка – по график на 
Възложителя. Срок за валидност на предложението – 35 дни от датата на 
офертата (20.11.2015 г.). Предложенията по всички единадесет позиции 
съответстват на изискванията на поканата и техническите параметри 
посочение в Приложение №1 към поканата; 

4.2.3. По Обособена позиция №3„Тръби черни 
електрозаварени ГВ” – тръби от стомана S235JR, хидротествани, за всички 
позиции. Срок за доставка – по график на Възложителя. Срок за валидност на 
предложението – 35 дни от датата на офертата (20.11.2015 г.). Предложенията 
по всички четири позиции съответстват на изискванията на поканата и 
техническите параметри посочение в Приложение №1 към поканата; 

4.2.4. По Обособена позиция №4„Покривна ламарина 
поцинкована „ЛТ”. Срок за доставка – по график на Възложителя. Срок за 
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валидност на предложението – 35 дни от датата на офертата (20.11.2015 г.). 
Предложението съответства на изискванията на поканата и техническите 
параметри посочение в Приложение №1 към поканата; 

4.2.5. По Обособена позиция №5„Прътова кръгла стомана 
ГВ” – стомана S235JR за всички позиции. Срок за доставка – по график на 
Възложителя. Срок за валидност на предложението – 35 дни от датата на 
офертата (20.11.2015 г.). Предложенията по всички шест позиции съответстват 
на изискванията на поканата и техническите параметри посочение в 
Приложение №1 към поканата; 

4.3. Ценови предложения:  
4.3.1. ОП №1„Листова стомана ГВ”-  42349,13 лева с ДДС; 
4.3.2. ОП №2 „Профилни стомани ГВ” -   27170,00 лева с 

ДДС; 
4.3.3. ОП №3 „Тръби черни електрозаварени ГВ” -   1856,00 

лева с ДДС; 
4.3.4. ОП №4 „Покривна ламарина поцинкована „ЛТ” -   

6400,00 лева с ДДС; 
4.3.5. ОП №5„Прътова кръгла стомана ГВ” -   1666,00 лева с 

ДДС 
V.  ОФЕРТИ ОТСТРАНЕНИ ОТ УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО:  
Поради несъответствие с изискванията на т. 7 от публичната покана (т. 

7.2. от заповед на командира на ВМС №РД-01-928/16.11.2015 г.) и 
изискванията на чл. 55, ал. 7 от ЗОП забраняващ свързани лица или свързани 
предприятия да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща 
процедура, комисията отстрани от участие и класиране „Металснаб България” 
АД и „ХЪС” ООД. 

VI. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ  
В съответствие с обявения публичната покана критерий „най-ниска 

цена” за всяка обособена позиция поотделно, комисията класира участниците 
както следва: 

1. По ОП №1 „Листова стомана ГВ”: 
1.1. На първо място „Интерком груп” ЕООД с цена 40545,43 

лева с ДДС; 
1.2. На второ място „ДИ ЕС ХОУМ” ООД с цена 42349,13 лева 

с ДДС 
2. ОП №2 „Профилни стомани ГВ”: 

2.1. На първо място „Интерком груп” ЕООД с цена 26874,00 
лева с ДДС; 
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2.2. На второ място „ДИ ЕС ХОУМ” ООД с цена 27170,00 лева 
с ДДС 

3. ОП №3 „Тръби черни електрозаварени ГВ”: 
3.1. На първо място „ДИ ЕС ХОУМ” ООД ЕООД с цена 

1856,00 лева с ДДС; 
3.2. На второ място „Интерком груп” с цена 2198,40 лева с 

ДДС 
4. ОП №4 „Покривна ламарина поцинкована „ЛТ”: 

4.1. На първо място „Интерком груп” ЕООД с цена 5976,00 
лева с ДДС; 

4.2. На второ място „ДИ ЕС ХОУМ” ООД с цена 6400,00 лева 
с ДДС 

5. ОП №5„Прътова кръгла стомана ГВ”: 
5.1. На първо място „ДИ ЕС ХОУМ” ООД ЕООД с цена 

1666,00 лева с ДДС; 
5.2. На второ място „Интерком груп” с цена 1775,60 лева с 

ДДС. 
VII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: 
1. Изпълнението на обществена поръчка „Доставка на горещо 

валцувани стомани” да се възложи на класираните на първо място участници, 
както следва:. 

1.1. „Интерком груп” ЕООД за ОП №1 „Листова стомана ГВ” на 
цена 40545,43 лева с ДДС, ОП №2 „Профилни стомани ГВ” на „Интерком 
груп” ЕООД на цена 26874,00 лева с ДДС и ОП №4 „Покривна ламарина 
поцинкована „ЛТ” на „Интерком груп” ЕООД на цена 5976,00 лева с ДДС; 

1.2. „ДИ ЕС ХОУМ” ООД ЕООД за ОП№3 „Тръби черни 
електрозаварени ГВ” на с цена 1856,00 лева с ДДС и ОП №5„Прътова кръгла 
стомана ГВ” на „ДИ ЕС ХОУМ” ООД ЕООД на цена 1666,00 лева с ДДС. 

КОМИСИЯ: 
Председател:  цивилен служител  Енчо Илиев 
                            01.12.2015 г. 
Членове: 
 1 капитан III ранг  Васил Захариев 
                            01.12.2015 г. 
 2. цивилен служител  Мария Михайлова 
                            01.12.2015 г. 
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