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ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ 

 
КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

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

Рег. №2345/25.04.2016 г. 
Екз. Единствен 
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 „Проверка и 
освидетелстване на спасителни плотове и спасителни средства” 

На 22.04.2016 г., комисия назначенa със заповед на командира на ВМС 
№РД-01-250/11.04.2016 г., в състав: 

Председател: цивилен служител (ц.сл.) Енчо Илиев Илиев – старши 
експерт във в.ф.34400-8. 

Членове:  
1. ц.сл.Мария Любомирова Радева – старши експерт във в.ф. 34400-

41; 
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 „Проверка и освидетелстване 
на спасителни плотове и спасителни средства”. 

І. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. 
Поръчката е организирана в съответствие със заповед на командира на 

ВМС №РД-01-250/11.04.2016г. 
Часът и датата на заседанието са обявени в т. 13 на публичната покана. 

На заседанието не присъстваха лица в съответствие с чл. 101г, ал. 3 от ЗОП. 
Публичната поканата (Рег. №2005/11.04.2016 г.) е публикувана в 

Портала на Агенцията за обществени поръчки под №9052371 и заедно с 
приложенията – в Профила на купувача на ВМС (№019/05.04.2016 г.). 

В изпълнение на чл. 27, ал. 2 и &1, т. 28а от ЗОП, на 12.04.2016 г. е 
изпратено електронно съобщение до БНР, БТА, в. Народно дело,  в. Стандарт,  
в. Черно море,  РТЦ Варна и ТВ7 с информация за поръчката. 

ІI. KРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА - най-ниска цена. 
ІІІ.   СПИСЪК НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ: 
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До крайния срок за получаване на оферти (16:00 ч. на 21.04.2016 г.) е 
постъпила оферта на „Вистамар” ООД. Същата е получена в 11.30 часа и  
регистрирана в Регистъра на получените оферти под №36/21.04.2016 г.  

Получената оферта е предадена на Председателя на комисията в 08.55 
на 22.04.2016 г. 

След обявяване името на участника подал оферта, членовете на 
комисията подписаха декларации по чл. 35, ал. 3 от и чл. 327, ал. 4 от ЗОВС, 
след което пристъпиха към отваряне и оценка на получената оферта. 

IV.    РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 
Офертата на „ВИСТАМАР” ООД е подадена в запечатан, непрозрачен 

плик с ненарушена цялост, върху който са отбелязани: вх.№, 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. 7 от поканата и 
участникът отговаря на установените в т. 6 на поканата изисквания. 
Участникът приема всички условия на поръчката и приложения договор. 

Ценовото предложение съдържа предложения за изпълнение на 
обособени позиции „Варна” и „Бургас” в съответствие с образеца приложен 
към поканата. Общата сума за изпъление на поръчката възлиза на 78391,20 лв. 
с ДДС, която не надвишава определения лимит от 79000,00 лв. 

V. СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ОТСТРАНЕНИ ОТ 
УЧАСТИЕ. 

Офертата на „ВИСТАМАР” ООД е получена в указания срок и 
съдържа всички изискуеми по поканата документи. Комисията счита, че няма 
основание за отстраняване на получената оферта. 

VI. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА: 
1. Изпълнението на обществена поръчка „Проверка и 

освидетелстване на спасителни плотове и спасителни средства” да бъде 
възложено на фирма „ВИСТАМАР” ООД; 

2. С фирма „ВИСТАМАР” ООД да се сключи двугодишен договор 
за изпълнение на поръчката, на обща цена не надвишаваща утвърдения лимит 
от 79000,00 лв. 

3. Отдел „Логистика” в щаба на ВМС да изготви двугодишен 
график за освидетелстване на спасителните средства с цел ненадвишаване на 
определения финансов лимит в размер на 79000,00 лв. с ДДС. 

КОМИСИЯ: 
Председател:  ц. сл.  Енчо Илиев  
                           22.04.2016 г. 
Членове: 1 ц. сл. Мария Радева 
                           22.04.2016 г. 
 2. ц. сл.  Мария Михайлова 
                           22.04.2016 г. 
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