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Рег. № 2684/16.05.2016 г. 
Екз. единствен 

 
 
УТВЪРЖДАВАМ:    
КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

КОНТРААДМИРАЛ                                           МИТКО ПЕТЕВ 

                                                        16.05.2016 г. 
 

 
ПРОТОКОЛ 

 
за работата на комисията относно разглеждане, оценяване и класиране на 

офертите за участие в процедура за избор на изпълнител на обществена 

поръчка с предмет „Доставка на климатици” 

В 10.00 на 27.04.2016 г. комисия назначена със заповед на командира 
на ВМС № РД 01-258/12.04.2016 г. в състав: 

Председател – цивилен служител Велико Илиев Трифонов, старши 
юрисконсулт във в.ф. 34400-8; 

Членове – цивилен служител Димитър Христов Бахчеванов, старши 
експерт във в.ф. 34410-7 гр. Варна; 

                 – цивилен служител Мария Бориславова Михайлова, старши 
юрисконсулт в Командването на ВМС (резервен член) 

се събраха за да разгледат, оценят и класират постъпилите оферти за 
реализиране на обществена поръчка, обявена със заповед на командира на 
ВМС № РД – 01-258/12.04.2016 г. На публичната част на отварянето на 
офертите не се явиха участници или техни представители. 

I. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА ПРИ РАБОТАТА НА 
КОМИСИЯТА 

Критерий за оценка на ценовите оферти е най - ниска предложена цена 
за обособена позиция .  

II. СПИСЪК НА ПОКАНЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ:  

 
ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ 

 
КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ  

Варна 9000,  ул. “Преслав” 16, тел: 552-622, 552-635; факс: 603-259 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 
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              Поканата е публикувана в Регистъра на АОП, в Профила на купувача 
на интернет страницата на Военноморските сили и е изпратено съобщение за 
поръчката до средствата за масово осведомяване. 

III. СПИСЪК НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ: 
До посоченият в публичната покана срок – 16.00 ч. на 26.04.2016 г. са 

постъпили оферти от: 
1. „Болид Клима” ЕООД; 
2. „Климамаркет Ефендулов” ЕООД; 
3. „Нактайм” ЕООД; 
4. „Дартек” ООД; 
5. „Булгруп Инженеринг” ООД; 
6. „Джеси – Стил 08” ЕООД; 
7. „Еъркон” ЕООД. 
IV. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

           1. „Болид Клима” ЕООД  е подала оферта в 09.50 ч. на 21.04.2016 г. с 
вх. №35/19.08.15 г., която не отговаря на изискванията, посочени в т. 5 на 
публичната покана: 
       1.1. не е представено техническо предложение за изпълнение на 
поръчката, съгласно т. 5.6. от публичната покана; 
       1.2. не е представено ценово предложение за изпълнение на 
поръчката, съгласно т. 5.8. от публичната покана; 
       1.3. не е представена декларация, че разполага с квалифициран 
персонал и технически възможности за изпълнение на поръчката, съгласно т. 
5.5. от публичната покана; 
       1.4. не е представена декларация за запознаване и приемане на 
условията на поръчката, съгласно т. 5.7. от публичната покана. 
 Участникът е попълнил цените на предлаганите климатици в проекта 
на договора, който се явява приложение №7 към публичната покана. 
Комисията реши, че това не може да бъде прието като ценово и техническо 
предложение за изпълнение на поръчката. По тази причина не са изискани 
допълнително да се представят от участника декларациите, посочени в т. 1.3. 
и 1.4.   
 2. „Климамаркет Ефендулов” ЕООД  е подала оферта в 11.05 ч. на 
25.04.2016 г. с вх. №40/25.04.16 г., която съдържа всички изискуеми 
документи посочени в публичната покана. Всички документи са изготвени в 
съответствие с изискванията, посочени в публичната покана. Фирмата е 
подала техническо и ценово предложение за ОП №1 и №2. Срока за 
изпълнение на поръчката е 45 дни от датата на подписване на договора. 
 3. „Нактайм” ЕООД  е подала оферта в 10.10 ч. на 26.04.2016 г. с вх. 
№41/25.04.16 г., която съдържа всички изискуеми документи посочени в 
публичната покана. Всички документи са изготвени в съответствие с 
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изискванията, посочени в публичната покана. Фирмата е подала техническо и 
ценово предложение за ОП №1 и №2. Техническото предложение по ОП №1 
не отговаря на изискванията, посочени в публичната покана. Предлагания 
климатик за в.ф. 36940 гр. Варна с мощност 48000 BTU не е клас „А” за 
отопление, изискване което е посочено в приложение №1 към публичната 
покана. 

Срока за изпълнение на поръчката е 45 дни от датата на подписване на 
договора. 
 4. „Дартек” ООД  е подала оферта в 10.15 ч. на 26.04.2016 г. с вх. 
№42/26.04.16 г., която съдържа всички изискуеми документи посочени в 
публичната покана. Всички документи са изготвени в съответствие с 
изискванията, посочени в публичната покана. Фирмата е подала техническо и 
ценово предложение за ОП №1 и №2. Техническото предложение по ОП №1 
не отговаря на изискванията, посочени в публичната покана. Предлагания 
климатик за в.ф. 36940 гр. Варна е с мощност 42000 BTU, а приложение №1 
към публичната покана следва да е с мощност 48000 BTU. 

Срока за изпълнение на поръчката е 45 дни от датата на подписване на 
договора. 
 5. „Булгруп Инженеринг” ООД е подала оферта в 10.30 ч. на 26.04.2016 
г. с вх. №43/26.04.16 г., която съдържа всички изискуеми документи 
посочени в публичната покана. Всички документи са изготвени в 
съответствие с изискванията, посочени в публичната покана. Фирмата е 
подала техническо и ценово предложение за ОП №1 и №2. Срока за 
изпълнение на поръчката е 40 дни от датата на подписване на договора. 
 6. „Джеси-Стил 08” ЕООД е подала оферта в 11.30 ч. на 26.04.2016 г. с 
вх. №44/26.04.16 г., която съдържа всички изискуеми документи посочени в 
публичната покана. Всички документи са изготвени в съответствие с 
изискванията, посочени в публичната покана. Фирмата е подала техническо и 
ценово предложение за ОП №1. Единият тип климатик за в.ф. 36940 гр. 
Варна не отговаря на изискванията, съгласно приложение №1 към 
публичната покана – изискването е 14000 BTU, а се предлага 12000 BTU.
 7. „Еъркон” ЕООД е подала оферта в 11.40 ч. на 26.04.2016 г. с вх. 
№45/26.04.16 г., която съдържа всички изискуеми документи посочени в 
публичната покана. Фирмата е подала техническо и ценово предложение за 
ОП №1 и №2. Ценовото предложение не  е изготвено съгласно изискванията, 
посочени в публичната покана: 
    7.1. не са посочени типовете климатици, които се предлагат и  
комисията не може да прецени дали те отговарят на изискванията на 
Възложителя. 
    7.2. не е посочена цена на 1 м. тръбен път, при необходимост от 
монтаж над 5 м., изискване което е посочено в т. 5.8. от публичната покана. 
   

V.     СПИСЪК НА ФИРМИТЕ, ОТСТРАНЕНИ ОТ УЧАСТИЕ: 
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1. „Болид Клима” ЕООД – офертата не отговаря на изискванията на 
Възложителя. 

2. „Нактайм” ЕООД – офертата по ОП №1, предлагания климатик за 
в.ф. 36940 гр. Варна не отговаря на изискванията на Възложителя. 

3. „Дартек” ООД  – офертата по ОП №1, предлагания климатик за в.ф. 
36940 гр. Варна не отговаря на изискванията на Възложителя. 

4. „Еъркон” ЕООД – офертата не отговаря на изискванията на 
Възложителя. 

5. „Джеси Стил 08” ЕООД – офертата не отговаря на изискванията на 
Възложителя. 

 
VI. КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 
 

№ ФИРМА ОП №1 ОП №2 
1. „Климамаркет Ефендулов” ЕООД 15488 лв. (3) 14698 лв. (1) 
2. „Нактайм” ЕООД - 14743,26 лв. (2) 
3. „Дартек” ООД - 15336 лв. (4) 
4.  „Булгруп Инженеринг” ООД 11020 лв. (1) 14760 лв. (3) 

 
 

VI. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: 
 
Комисията предлага за изпълнител да бъде избрана фирма: 
1. „Булгруп Инженеринг” ООД за ОП №1.  
2. „Климамаркет Ефендулов” ЕООД за ОП №2. 

с които да бъдат сключени договори. В хипотезата на чл. 101е, ал. 3 от ЗОП 
(отменен) да се покани класирания на второ и на следващо място участник. 

Общата сума за изпълнение на поръчката е 25718 лв. с ДДС при 
планирани 26000 лв. 

 
Председател – ц. сл.                                      Велико Трифонов 
                                                     16.05. 2016 г. 
 
Членове -        ц.сл.                                        Димитър Бахчиванов 
                                                      16.05.2016 г. 

                                  ц. сл.                                     Мария Михайлова                                                       
16.05.2016 г.      

чл.2 (1) от ЗЗЛД 
 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 
 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 
 


