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ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ 

 
КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

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

Рег. № 7175 / 30.11.2015 г. 
 

УТВЪРЖДАВАМ 
КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

КОНТРААДМИРАЛ     МИТКО ПЕТЕВ 
      30.11.2015 г. 

ПРОТОКОЛ 
за разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти 

за реализиране на обществена поръчка с предмет “Доставка на плавателни 
средства” 

Днес, 27.11.2015 г., в 190.00 часа, комисия назначена със заповед на 
командира на ВМС №РД01-924/16.11.2014 г., в състав: 

Председател: цивилен служител (ц.сл.) 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, заместваща като резервен член 
цивилен служител Радка Железова Славова – главен юрисконсулт в 
Командването на ВМС, отсъстваща поради служебна ангажираност. 

се събра за да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за 
реализиране на обществена поръчка “Доставка на плавателни средства”. 

Обществена поръчка “Доставка на плавателни средства” е 
организирана по реда на глава 8а от ЗОП, с публична покана, по обособени 
позиции (ОП), както следва: 

1. ОП №1 „Доставка на плавателно средство за 10 (десет) човека – 1 
бр” съгласно Техническа спецификация (ТС) ТС  ВМС.Л.К.011.14. 

2. ОП №2 „Доставка на плавателно средство за 4 (четири) човека – 2 
бр” съгласно ТС  ВМС.Л.Ф.009.14 

Публичната поканата (Рег. №6604/16.11.2015 г.) е публикувана на 
Сайта на Агенцията за обществени поръчки (№9047671/16.11.2015 г.) и в 
Профила на купувача на Интернет-страницата на ВМС. 

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 14.10.2014 г. е 

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. 18 на публичната 
покана. На заседанието, в съответствие с чл. 101г, ал. 3 от ЗОП, присъстваха 
Николай Андреев Димитров, управител на „Оборудване за водни спортове” 
ООД и Даниел Жасминов Каразлатев, мениджър продажби на „Соларей” 
ЕООД. 

І. KРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА - най-ниска цена за всяка обособена 
позиция. 

ІІ. СПИСЪК НА ПОКАНЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ: 
1. „Плодекс” ООД; 
2. „БС Марине” ЕООД; 
3. „Никтрейд Ко” ЕООД; 
4. „Хидростарт” ООД; 
5. „ФЛЕКС Електроникс” ЕООД; 
6. „ЛЗ Яхтен Mагазин” ООД;. 
7. „Оборудване за водни спортове” ООД; 
8. „Лализас Марин БГ” ООД; 
9. „Соларей” ЕООД. 

ІІІ.   СПИСЪК НА ПОЛУЧЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
До крайния срок за получаване на оферти (16:00 ч. на 26.11.2014 г.) са 

получени оферти от:  
1. „Оборудване за водни спортове” ООД гр. Варна, вх. 

№136/25.11.2015 г./15:35; 
2. „Иноксис 01” ООД гр. София, вх. №139/26.11.2015 г./10:45; 
3. „Соларей” ЕООД гр. Варна, вх. №142/26.11.2015 г./14:40; 
4. „ЛЗ Яхтен магазин” ООД гр. Варна, вх. №143/26.11.2015 

г./14:45 г.; 
Получаването на оферти са регистрирани в Регистъра на получените 

оферти 
IV.    ПУБЛИЧНО ОТВАРЯНЕ 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. 

Председателят на комисията запозна членовете на комисията и 
присъстващите представители на участниците с изискването на чл. 101г, ал. 3 
от ЗОП.  

Присъстващият на отварянето представител на участника 
„Оборудване за водни спортове” ООД, Николай Димитров изказа желание за 
запознаване с техническите предложения на участниците за да има 
възможност за изказване на мнение по оферти несъответстващи на 
техническите спецификации.   
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Председателят на комисията зачете текста на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП, а 
именно „Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3. 
След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и 
предлага по един представител от присъстващите участници да подпише 
техническите и ценовите предложения.” И разясни, че този текст от закона 
дава възможност на присъстващите представители на участниците да 
удостоверят с подписите си наличието точно на тези технически и ценови 
предложения които се намират в подадените оферти и елиминиране на 
възможността за тяхната евентуална подмяна, но не и възможност за 
разглеждане на техническите предложения. Комисията самостоятелно 
анализира получените оферти и спазване на установените изисквания от 
участниците, съответствието на техническите предложения с техническите 
спецификации и класира участниците в съответствие с установения критерий 
„най-ниска цена” за всяка обособена позиция поотделно, като никой и по 
никакъв начин не може да й влияе. След утвърждаване на протокола от 
работата на комисията, същият  се  утвърждава от командира на ВМС и в 
един и същи ден се публикува в Профила на купувача и изпраща на 
участниците. Ц.сл. Мария Михайлова, старши юрисконсулт в Командването 
на ВМС потвърди направеното разяснение по Закона за обществените 
поръчки, след което се пристъпи към публично отваряне на офертите, по 
реда на тяхното получаване, както следва: 

1. Оферта на „Оборудване за водни спортове” ООД гр. Варна. 
Същата е получена и заведена в регистъра на получените оферти с вх. 
№136/25.11.2015 г./15:35. 

Офертата е подадена в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена 
цялост, върху който са отбелязани: входящ номер, дата и час на постъпване, 
наименование на поръчката, наименование и адрес на участника. 

В общия плик са поставени документите идентифициращи участника. 
Участникът кандидатства за двете обособени позиции, като за всяка от тях са 
разработени отделни техническите и ценови предложения. 

След обявяване на цената, по покана от страна на комисията, 
съгласно чл. 101г, ал. 3 от ЗОП, присъстващият представител на „Соларей” 
ЕООД Даниел Каразлатев подписа техническите и ценови предложения на 
„Оборудване за водни спортове” ООД. 

2. Оферта на „Иноксис 01” ООД гр. София. Същата е получена и 
заведена в регистъра на получените оферти с вх.. №139/26.11.2015 г./10:45. 

Офертата е подадена в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена 
цялост, върху който са отбелязани: входящ номер, дата и час на постъпване, 
наименование на поръчката, наименование и адрес на участника. 

В общия плик са поставени документите идентифициращи 
участника. Участникът кандидатства за двете обособени позиции, като за 
всяка от тях са разработени отделни техническите и ценови предложения. 

След обявяване на цената, по покана от страна на комисията, 
съгласно чл. 101г, ал. 3 от ЗОП, присъстващият представител на „Соларей” 
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ЕООД Даниел Каразлатев подписа техническите и ценови предложение на 
„Иноксис 01” ООД. 

3. Оферта на „Соларей: ЕООД, гр. Варна, Същата е получена и 
заведена в регистъра на получените оферти с вх.. № 142/26.11.2015 г./14:40. 

Офертата е подадена в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена 
цялост, върху който са отбелязани: входящ номер, дата и час на постъпване, 
наименование на поръчката, наименование и адрес на участника. 

В общия плик са поставени документите идентифициращи 
участника. Участникът кандидатства за двете обособени позиции, като за 
всяка от тях са разработени отделни техническите и ценови предложения. 

След обявяване на цената, по покана от страна на комисията, 
съгласно чл. 101г, ал. 3 от ЗОП, присъстващият управител на „Оборудване за 
водни спортове” ООД Николай Димитров подписа техническите и ценови 
предложение на „Иноксис 01” ООД. 

4. Оферта на „ЛЗ Яхтен магазин” ООД гр. Варна.. Същата е 
получена и заведена в регистъра на получените оферти с вх. №143/26.11.2015 
г./14:45 г.. 

Офертата е подадена в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена 
цялост, върху който са отбелязани: входящ номер, дата и час на постъпване, 
наименование на поръчката, наименование и адрес на участника. 

В общия плик са поставени документите идентифициращи 
участника. Участникът кандидатства за ОП №1 Доставка на плавателно 
средство за 10 (десет) човека – 1 бр” за която има  разработени техническо и 
ценово предложение. 

След обявяване на цената, по покана от страна на комисията, 
съгласно чл. 101г, ал. 3 от ЗОП, присъстващият представител на „Соларей” 
ЕООД Даниел Каразлатев подписа техническото и ценовото предложение на 
„ЛЗ Яхтен магазин” ООД. 

Председателят на комисията обяви края на публичната част на 
отваряне и разглеждане на подадените оферти. Присъстващите на отварянето 
лица напуснаха заседанието на комисията, която пристъпи към детайлен 
анализ на получените оферти. 

IV.    РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 
В хода на разглеждането и оценката на получените оферти, комисията 

установи: 
1. Оферта на „Оборудване за водни спортове” ООД гр. Варна  

1.1. Комплектацията на офертата е пълна и съдържа всички 
документи изискуеми съгласно т. 8 от публичната покана. 

Комисията анализира подадените документи идентифициращи 
участника и установи, че същият отговаря на поставените от Възложителя 
изисквания. Участникът декларира, че приема посочените в поканата и 
приложения проект за договор условия за изпълнение на поръчката.   



5/9 

1.2. Техническо и ценово предложение. Участникът предлага: 
1.2.1. По ОП №1 „Доставка на плавателно средство за 10 

(десет) човека – 1 бр” – моторна лодка модел RIB Lomac 520 (Италия) и 
двигател Меркюри 60 ELPT EFI (Белгия/Китай). Анализът на техническите 
характеристики и окомплектоването на лодката и двигателя показа, че 
същите съответстват на установените изисквания в ТС ВМС.Л.К.011.14. Срок 
за доставка – 23.12.2015 г., а за двигателя – 08.12.2015 г. Участникът 
декларира, че приема поставеното в т. 15 от поканата условие, за внасяне по 
посочена от възложителя банкова сметка на 100% от стойността на лодката с 
цел гаранция за авансово плащане на цената на лодката , която ще се достави 
след 10.12.2015 г. Гаранция на материала на балоните – 8 год., на лодка, 
корпус, двигател и оборудване – 2 год. Валидност на офертата – 31.03.2016 г.  

Предлагана цена на лодката -  18844,12 лв. без ДДС и на двигателя 
10575,00 лв. без ДДС, всичко 29419,12 лв. без ДДС или 35302,94 лв. с ДДС. В 
цената са включени допълнително монтаж на конзолата и подпора за водача, 
монтаж и тест на двигателя, разработка и първа смяна на масло и 
консумативи и всички разходи по доставката. 

Комисията реши, че техническото предложение на „Оборудване за 
водни спортове” ООД по ОП №1 съответства на ТС ВМС.Л.К.011.14. 

1.2.2. ОП №2 „Доставка на плавателно средство за 4 (четири) 
човека – 2 бр” – моторни лодки, модел RIB Zander HYP330 – 1 бр. и модел 
RIB Zander HYP360 – 1 бр. (Китай), двигатели, модел Меркюри F6МH – 1 бр. 
и модел Меркюри F8МH – 1 бр. (Япония). Анализът на техническите 
характеристики и окомплектоването на лодките и двигателите показа, че 
същите съответстват на установените в ТС ВМС.Л.Ф.009.14. Срок за 
доставка – 08.12.2015 г. Гаранция на материала на балоните, лодка, корпус, 
двигател и оборудване – 2 год. Валидност на офертата – 31.03.2016 г. 

Предлагана цена на лодките – 2741,67 и 3092,08 лв. без ДДС, и на 
двигателя 2061,67 и 3097,99 лв. без ДДС, всичко 10993,41 лв. без ДДС или 
13192,09 лв. с ДДС. В цената са включени допълнително монтаж и тест на 
двигателя, разработка и първа смяна на масло и консумативи и всички 
разходи по доставката. 

Комисията реши, че техническото предложение на „Оборудване за 
водни спортове” ООД по ОП №2 съответства на ТС ВМС.Л.Ф.009.14. 

1.3. Ценовото предложение на „Оборудване за водни спортове” 
ООД за обществена поръчка „Доставка на плавателни средства” не 
надвишава определения за поръчката финансов лимит. 

2. Оферта на „Иноскис 01” ООД гр. София.  
2.1. Комплектацията на офертата е пълна и съдържа всички 

документи изискуеми съгласно т. 8 от публичната покана. 
Комисията анализира подадените документи идентифициращи 

участника и установи, че същият отговаря на поставените от Възложителя 
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изисквания. Участникът декларира, че приема посочените в поканата и 
приложения проект за договор условия за изпълнение на поръчката. 

2.2. Техническо и ценово предложение. Участникът предлага: 
2.2.1. По ОП №1 „Доставка на плавателно средство за 10 

(десет) човека – 1 бр” – моторна лодка модел ASIS NAVY (Дубай) и двигател 
Меркюри 4 Stroke F60. Анализът на техническите характеристики и 
окомплектоването на лодката на лодката и двигателя показа, че същите 
съответстват на установените изисквания в ТС ВМС.Л.К.011.14. Срок за 
доставка – 90 (деветдесет) дни от датата на подписване на договора, място – 
в.ф. 32890-Бургас. Гаранция – 12 мес. Валидност на офертата – 35 
календарни дни от датат на подписването му.  

Предлагана цена на лодката -  93420,00 лв. с ДДС и на двигателя - 
15980,00 лв. с ДДС, всичко 109400,00 лв. с ДДС. В цената са включени 
допълнително монтаж на конзолата и подпора за водача, монтаж и тест на 
двигателя, разработка и първа смяна на масло и консумативи и всички 
разходи по доставката 

Комисията реши, че техническото предложение на „Иноксис 01” ООД 
по ОП №1 съответства на ТС ВМС.Л.К.011.14. 

2.2.2. ОП №2 „Доставка на плавателно средство за 4 (четири) 
човека – 2 бр”– моторна лодка модел ASIS TENDER 3.5 (Дубай) и двигател 
Меркюри 4 Stroke F9.9. Анализът на техническите характеристики и 
окомплектоването на лодката и двигателя показа, че същите съответстват на 
установените изисквания в ТС ВМС.Л.Ф.009.14. Срок за доставка – 90 
(деветдесет) дни от датата на подписване на договора, място – в.ф. 32890-
Бургас. Гаранция – 12 мес. Валидност на офертата – 35 календарни дни от 
датат на подписването му. 

Предлагана цена на лодките -  43000,00 лв. с ДДС и на двигателите - 
10800,00 лв. с ДДС, всичко 53900,00 лв. с ДДС. В цената са включени 
допълнително разработка и първа смяна на масло и консумативи и всички 
разходи по доставката. 

Комисията реши, че техническото предложение на „Иноксис 01” ООД 
по ОП №1 съответства на ТС ВМС.Л.Ф.009.14. 

2.3. Ценовото предложение на „Оборудване за водни спортове” за 
обществена поръчка „Доставка на плавателни средства” значително 
надвишава определения за поръчката финансов лимит. 

3. Оферта на „Соларей” ЕООД, гр. Варна. 
3.1. Комплектацията на офертата е пълна и съдържа всички 

документи изискуеми съгласно т. 8 от публичната покана. 
Комисията анализира подадените документи идентифициращи 

участника и установи, че същият отговаря на поставените от Възложителя 
изисквания. Участникът декларира, че приема посочените в поканата и 
приложения проект за договор условия за изпълнение на поръчката.   

3.2. Техническо и ценово предложение. Участникът предлага: 
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3.2.1. По ОП №1 „Доставка на плавателно средство за 10 
(десет) човека – 1 бр” – моторна лодка модел RHIB Ocean Master 500T 
(Китай) и двигател Хонда модел BF60 AK1LRTU (Япония). Анализът на 
техническите характеристики и окомплектоването на лодката показа, че 
същата не съответства на част от установените изисквания в ТС 
ВМС.Л.К.011.14., а именно, дължина – 5,00 м. (при изискване от 5.20 до 
6.10), алуминиев (вместо стъклопластов)твърд под и V-образен корпус, 
въздухонепроницаема PVC материя (вместо Hypalon – Neoprene), транцева 
дъска от алунимий (вместо неръждаема стомана). Предложеният модел 
двигател удовлетворява посочените в ТС ВМС.Л.К.011.14. изисквания. Срок 
за доставка 04.12.2015 г. Гаранция – една година.  

Предлагана цена на лодката -  19388,00 лв. с ДДС и на двигателя 
17411,00 лв. с ДДС, всичко 36799,00 лв. с ДДС. В цената са включени 
допълнително монтаж на конзолата двигателя и демонстрационно обучение. 
Място за окомплектоване на изделието и обуч ение – база на изпълнителя, 
място на получаване – в.ф. 32890-Бургас. 

Комисията реши, че техническото предложение на „Соларей” ЕООД 
ООД по ОП №1 не съответства на ТС ВМС.Л.К.011.14. 

3.2.2. ОП №2 „Доставка на плавателно средство за 4 (четири) 
човека – 2 бр” – моторна лодка марка Heifield,  модификации Classic310 /Cl 
310 AW/ - 1 бр. и Ultralite 340 / UL 340/ (Marine Co.Ltd, Китай) и двигател 
Cusuki, модел DF6S (Тайланд). Анализът на техническите характеристики и 
окомплектоването на лодките показа, че същите не съответстват на част от 
установените изисквания в ТС ВМС.Л.Ф.009.14., а именно, алуминиев 
(вместо стъклопластов) твърд под и V-образен корпус, транцева дъска от 
алунимий (вместо неръждаема стомана), брой на дръжки за носене – 3 
(вместо 4) за първата лодка. Предложеният модел двигател удовлетворява 
посочените в ТС ВМС.Л.К.011.14. изисквания. Срок за доставка 04.12.2015 г. 
Гаранция – една година.  

3.2.3. Предлагана цена на лодките -  12716,00 лв. с ДДС и на 
двигателите - 5100,00 лв. с ДДС, всичко 12716,00 лв. с ДДС. Място на 
получаване – в.ф. 32140-Варна 

3.3. Ценовото предложение на „Соларей” ЕООД за обществена 
поръчка „Доставка на плавателни средства” не надвишава определения за 
поръчката финансов лимит. 

Комисията реши, че техническото предложение на „Соларей” ЕООД 
ООД по ОП №2 не съответства на ТС ВМС.Л.Ф.009.14. 

4. Оферта на „ЛЗ Яхтен магазин” ООД, гр. Варна. 
4.1. Комплектацията на офертата е пълна и съдържа всички 

документи изискуеми съгласно т. 8 от публичната покана. 
Комисията анализира подадените документи идентифициращи 

участника и установи, че същият отговаря на поставените от Възложителя 
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изисквания. Участникът декларира, че приема посочените в поканата и 
приложения проект за договор условия за изпълнение на поръчката.   

4.2. Техническо и ценово предложение. Участникът предлага за 
ОП №1 „Доставка на плавателно средство за 10 (десет) човека – 1 бр” – 
моторна лодка марка Toha MARAN RIB - 520, модел HSF 520 + конзола, 
производител Filstar, Китай и двигател Yamaha, модел F60FETL (Япония). 
Представения списък на технически характеристики, параметри и 
окомплектоване не съответства на посочените в ТС ВМС.Л.К.011.14. което 
не дава възможност за проверка на съответствието със спецификацията и 
анализ на съответствието. Липсва предложение за комплектация с конзола за 
конзола за дистанционно управление. Лодката е изработена от материал 0,9 
мм 1000 Den полиеsтерен плат с повърхностни слоеве от PVC при изискване 
за Hypalon-Neoprene, съгласно т. 1.3.2 от ТС ВМС.Л.К.011.14. В офертата не 
е указана информация за монтаж и обучение, както и за гаранционно 
обслужване на двигателя. Предложеният модел двигател удовлетворява 
посочените в ТС ВМС.Л.К.011.14. изисквания. Срок за доставка 10.12.2015 г. 
Гаранция – две година.  

Предлагана цена на лодката с извънбордовия двигател  -  29200,00 лв. 
с ДДС, като не е показано какво допълнително се включва в цената. 

Комисията реши, че техническото предложение на „ЛЗ Яхтен 
магазин” ООД ООД по ОП №1 не съответства на ТС ВМС.Л.К.011.14. 

4.3. Ценовото предложение на „ЛЗ Яхтен магазин” ООД за 
обществена поръчка „Доставка на плавателни средства” не надвишава 
определения за поръчката финансов лимит. 

V.  ОФЕРТИ ОТСТРАНЕНИ ОТ УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО:  
Комисията реши, на основание т. 13 от поканата, поради 

несъответствие с посочените в т. 6.1 от поканата технически спецификации, 
офертите на „Соларей” ЕООД и „ЛЗ Яхтен магазин” ООД да се отстранят от 
участие в класирането. 

VI. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 
1. По ОП №1 „Доставка на плавателно средство за 10 (десет) 

човека – 1 бр”,  
1.1. на първо място „Оборудване за водни спортове” ООД с 

цена 35302,94 лв. с ДДС; 
1.2. на второ място „Иноксис 01” ООД с цена 109400,00 лв. с 

ДДС 
2. По ОП №2 „Доставка на плавателно средство за 6 (шест) 

човека – 2 бр”: 
2.1. на първо място „Оборудване за водни спортове: ООД с 

цена 13192,09 лв. с ДДС; 
2.2. на второ място „Иноксис 01” ООД на цена 109400,00 лв. с 

ДДС 
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VII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: 
1. Изпълнението на обществена поръчка “Доставка на плавателни 

средства” да бъде възложено, както следва: 
1.1. По ОП№1 – на класирания на първо място участник  

„Оборудване за водни спортове” ООД гр. Варна на цена 35302,94 лв. с ДДС; 
1.2. По ОП№2 - на класирания на първо място участник  

„Оборудване за водни спортове” ООД гр. Варна на цена 13192,09 лв. с ДДС; 

КОМИСИЯ: 
Председател:  цивилен служител Енчо Илиев 
  30.11. 2015 г. 
Членове: 
 1. капитан III ранг  Васил Захариев 
  30.11. 2015 г. 

 2. цивилен служител  Мария Михайлова 
  30.11. 2015 г. 

 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 


