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ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ 

 
КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

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

Рег. № 2341/25.04.2016 г. 
Екз. Единствен 
Копие № 
УТВЪРЖДАВАМ 
КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 
КОНТРААДМИРАЛ                МИТКО ПЕТЕВ 
 25.04.2016 г.  

ПРОТОКОЛ 
за разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти 

за реализиране на обществена поръчка с публична покана „Доставка на 
резервни части за електрокомпресор №2 „GIRODIN” на минен ловец „Цибър” 

с б№32” 

На 19.04.2016 г., комисия назначенa със заповед на командира на ВМС 
№РД-01-230/05.04.2016 г., в състав: 

Председател: капитан III ранг Васил Людмилов Захариев – главен 
експерт във в.ф.34400-4. 

Членове:  
1. цивилен служител (ц.сл.) Енчо Илиев Илиев – старши експерт във 

в.ф.34400-8; 
2. ц.сл. Мария Бориславова Михайлова – старши юрисконсулт в 

Командването на ВМС на мястото на ц.сл. Радка Железова Славова – главен 
юрисконсулт в Командването на ВМС отсъстваща по служебни причини, 

се събра в пълен състав за да разгледа, оцени и класира постъпилите 
оферти за реализиране на обществена поръчка „Доставка на резервни части за 
електрокомпресор №2 „GIRODIN” на минен ловец „Цибър” с б№32”. 

Поръчката е организирана в съответствие със заповед на командира на 
ВМС №РД-01-230/05.04.2016г. 

Часът и датата на заседанието са обявени в т. 16 на публичната покана. 
На заседанието не присъстваха странични лица в съответствие с чл. 101г, ал. 3 
от ЗОП. 

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

1. „Сени” ООД 
2. „Навибулгар Сървисес” ЕООД 
3. „Моникс Марин Сервиз” ООД 
4. „Ванс” ООД 
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5. „Камартон България” ООД 
6. „Булмар Сървисес” ЕООД 
7. „Ником 65” ЕООД 

Публичната поканата (Рег. №1871/05.04.2016 г.) е публикувана в 
Портала на Агенцията за обществени поръчки под №9052092 и заедно с 
приложенията – в Профила на купувача на ВМС (№013/28.03.2016 г.). 

Информация за поръчката и публикуваната поканата в РОП и ПКВМС, 
в изпълнение на чл. 27, ал. 2 и &1, т. 28а от ЗОП, на 05.04.2016 г. е изпратено 
електронно съобщение до БНР, БТА, в. Народно дело,  в. Стандарт,  в. Черно 
море,  РТЦ Варна и ТВ7. 

ІІІ.   СПИСЪК НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ: 
До крайния срок за получаване на оферти (16:00 ч. на 18.04.2016 г.) са 

получени и регистрирани в Регистъра на получените оферти, оферти, както 
следва:  

№ Участник подал оферта Вх.№ на офертата Час на подаване 
на офертата 

1. „Ником 65” ЕООД 32/18.04.2016 г. 14:40 
2. „Микромакс Трейд” ООД 33/18.04.2016 г. 15:30 

Получените оферти са предадени на Председателя на комисията в 
08.55 на 19.04.2016 г. 

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, след 
което пристъпиха към отваряне на офертите по реда на тяхното получаване. 

IV.    РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 
1. Оферта на „Ником 65” ЕООД. 
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. 

Анализът на документите идентифициращи участника показа, че 
същите изцяло съответстват на изискуемите съгласно т. 9 от поканата и 
участникът отговаря на установените в т. 8 на поканата изисквания.  

Участникът приема всички условия на поръчката и приложения към 
поканата проект за договор. 

„Ником 65” ЕООД предлага доставка на уплътнителни О-пръстени на 
„Хубата Сийлс”, представител на Dichtomatik Germany по обособена позиция 
(ОП) №1 и бутални пръстени, бутала и клапани изработени от „Ником 65” 
ВООД по ОП №2. Частите ще бъдат изработени от материали първо качество, 
и в пълно техническо  съответствие с оригиналните. Резервните части ще 
бъдат съпроводени със сертификати за качество и вложени материали. Срок за 
изпълнение на поръчката – 20 работни дни, което съответства на заложения в 
поканата срок от 30 календарни дни. Гаранция – 12 месеца. Техническото 
предложение отговаря на техническите изискванията посочени в поканата.  
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Ценовото предложение на „Ником 65” ЕООД възлиза на 347,76 лв. с 
ДДС за ОП№1 и 8997,60 лв. с ДДС за ОП№2. Предложената цена не 
надвишава установения за изпълнение на поръчката финансов лимит 
(10000,00 лв. с ДДС). 

2. Оферта на „Микромакс Трейд” ООД. 
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. 

Анализът на документите идентифициращи участника показа, че 
същите изцяло съответстват на изискуемите съгласно т. 9 от поканата и 
участникът отговаря на установените в т. 8 на поканата изисквания.  

Участникът приема всички условия на поръчката и приложения към 
поканата проект за договор. Приложения №3, 7 и 12 са попълнени са друга 
обществена поръчка („Доставка на резервни части за въздушен компресор 
ЭКПА 2/150 на бм „Шквал” с б№62).  

„Микромакс Трейд” ООД представя оферта само за ОП№1.  
В офертата липсва техническо предложение. 
Ценовото предложение на „Микромакс Трейд” ООД за ОП№1 възлиза 

на 1138.27 лв. с ДДС за ОП№1. 
V. УЧАСТНИЦИ ОТСТРАНЕНИ ОТ УЧАСТИЕ: 
Предвид на това, че в офертата на „Микромакс Трейд” ООД няма 

техническо предложение, комисията реши същата да не участва в 
класирането. 

VI. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: 
Изпълнението на обществена поръчка „Доставка на резервни части за 

електрокомпресор №2 „GIRODIN” на минен ловец „Цибър” с б№32” да се 
възложи, със сключване на договор, на „Ником 65” ЕООД на цена 347,76 лв. с 
ДДС за ОП№1 и 8997,60 лв. с ДДС за ОП№2..  

КОМИСИЯ: 
Председател:  капитан III ранг           Васил Захариев 
                           19.04.2016 г. 
Членове: 1 ц. сл.                  Енчо Илиев 
                           19.04.2016 г. 
 2. ц. сл.                 Мария Михайлова 
                           19.04.2016 г. 
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