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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. "Леге" 4 
e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 
 
 

ОБЯВА 
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 
Номер на обявата: изх. № 4237 / 22.07.2016 г. 

  
Възложител: Командир на ВМС – публичен възложител по чл. 5, ал. 2, т. 13 от закона за 
обществените поръчки (ЗОП). 
Поделение (когато е приложимо): 
Партида в регистъра на обществените поръчки: 2899 
Адрес: гр. Варна, 9000, ул. Преслав, №16 
Лице за контакт Енчо Илиев 
Телефон: 052 / 552 479 
E-mail: e.iliev@armf.bg 
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от: 
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не 
 
Обект на поръчката: 
[] Строителство 
[X] Доставки 
[] Услуги 
Предмет на поръчката: Доставка на филтри 
  
Кратко описание: Доставка на филтри, в 12 (дванадесет) обособени позиции, 
отговарящи на следните изисквания: 
1. Номенклатури и количества – съгласно посочените в Приложение №1.   
2. Да са нови и неупотребявани; 
3. Да се доставят в стандартни заводски опаковки позволяващи безопасно 
транспортиране и продължително съхранение в складови условия, придружени от 
документи (на български или английски език) удостоверяващи произход и качество, 
гаранционни срокове, срокове и условия на съхранение, срокове на експлоатация и др. 
технически изисквания; 
4. При спряно производство се допуска доставка на заместители/модификации 
придружени със съответната документация за съвместимост, които да осигуряват 
същите експлоатационни параметри и безаварийната експлоатация на механизмите 
както заявените и за използването на които да не налага конструктивни и технически 
изменения; 
5. Гаранционният да е не по-малък от 12 месеца от датата на доставка.  

 Възложителят си запазва правото, в зависимост от осигуреността с финансови средства, 
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да намали посочените в т. Приложение №1 количества. 
Място на извършване: „франко-склада” КПП на в.ф. 32890–Бургас за ОП №1-11 и 
КПП на в.ф. 34410-12 Варна за ОП№12 
Доставката на артикулите до в.ф. 32890–Бургас да се осъществи за сметка на 
изпълнителя; 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [   ] 
  
Обособени позиции (когато е приложимо): [Х] Да [] Не 
 
Номер на обособената позиция: [ 1 ] 
  
Наименование: „Филтри за водоопреснителни установки RO Promac B.V.” 
  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 4166,67 ] 
Номер на обособената позиция: [ 2 ] 
  
Наименование: „Филтри за компресор „Посейдон” 
  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 1666,67 ] 
Номер на обособената позиция: [ 3 ] 
  
Наименование: „Филтри за общокорабна горивна система”  
  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 16666,67 ] 
Номер на обособената позиция: [ 4 ] 
  
Наименование: „Филтри за главни двигатели “АВС 12-VDZC-1070-181-A”  
  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 25000,00 ] 
Номер на обособената позиция: [ 5 ] 
  
Наименование: „Филтри за дизел-генератори „Isotta Fraschini Motori”- V1312T2ME-
FB1”  
  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 5833,33 ] 
Номер на обособената позиция: [ 6 ] 
  
Наименование: „Филтри за 30bar и 200 bar компресори “CompAir” 
  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 2500,00 ] 
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 
 
Номер на обособената позиция: [ 7 ] 
  
Наименование: „Филтри за общокорабна вентилационна и климатична система” 
  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 1666,67 ] 
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 
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Номер на обособената позиция: [ 8 ] 
  
Наименование: „Филтри за помпа “Ziegler TS 800” с двигател “Ruggerini RD270” 
  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [1083,33 ] 
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 
 
Номер на обособената позиция: [ 9 ] 
  
Наименование: „Филтри за хидравлична система “TONNE DAVIT” и авариен агрегат 
“Lombardini 7LD 665” на лодбалка” 
  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 1666,67 ] 
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 
 
Номер на обособената позиция: [ 10 ] 
  
Наименование: „Филтри за активни стабилизатори “FIN” 
  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 2500,00 ] 
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 
 
Номер на обособената позиция: [ 11 ] 
  
Наименование: „Филтри за хидравлична система на “CPP” 
  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 3333,33 ] 
Номер на обособената позиция: [ 12 ] 
  
Наименование: „Филтри за автомобилна техника” 
  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 2500,00 ] 
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 
 
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.: 
Изисквания за личното състояние:  
1. Да отговаря на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП.     
2. Да отговарят на изискванията на чл. 327а и 327б, ал. 1 от ЗОВС; 
3. Да отговарят на изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗОП. 
4. Да отговарят на изискванията на чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 
финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 
  
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Не се изисква 
  
Икономическо и финансово състояние: Не се изисква 
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Технически и професионални способности: Не се изисква 
  
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 
увреждания или на хора в неравностойно положение 
  
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
защитени работни места 
 
Критерий за възлагане: 
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 
      [] Цена и качествени показатели 
      [] Разходи и качествени показатели  
[] Ниво на разходите 
[Х] Най-ниска цена  
 Критерият за възлагане „най-ниска цена” ще се прилага отделно за всяка обособена 
позиция.  
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име: [……]                                           Тежест: [   ] 
  
Срок за получаване на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [ 08.08.2016 ]                      Час: (чч:мм) [ 17:00 ] 
  
Срок на валидност на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [ 30.09.2016 ]                      Час: (чч:мм) [ 17:00 ] 
  
Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [ 09.08.2016 ]                      Час: (чч:мм) [ 09:00 ] 
  
Място на отваряне на офертите: гр. Варна, 9000, ул. Преслав №16 
  
Информация относно средства от Европейския съюз: 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства 
от  
европейските фондове и програми:  [] Да [Х] Не         
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 
  
Друга информация (когато е приложимо): [ X ] 

Изисквания за минимално съдържание на офертите. 
Офертата (Прил. 2) следва да съдържа, като минимум: 

1. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 (Прил. 3);  
2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 327а и 327б, ал. 1 от ЗОВС (Прил. 4); 
3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по ч;. 101, ал. 11 от ЗОП (Прил. 5);  
4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Прил. 6); 
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5. Техническо предложение за изпълнение на обособената позиция за която се 
кандидатства (предлагани филтри, производител, съответствие с изискванията, срок 
за доставка, гаранция, сертификати за произход и качество и др.); 

6. Ценово предложение. В предложението да бъдат посочени единични цени (без ДДС) 
на артикулите и обща стойност (без и с ДДС) на обособената позиция  за която се 
кандидатства. 

Изисквания за изготвяне на офертите: 
1. Офертите да се представят в писмена форма в запечатан непрозрачен плик. Всички 

документи трябва да са подписани от лице което може самостоятелно да управлява 
участника или нотариално упълномощен представител (с приложено пълномощно). 
На плика да бъдат поставени наименование на лицето което подава офертата, адрес, 
телефон, факс, е-мейл и наименование на предмета на обществената поръчка;  

2. Техническото и ценовото предложения да се разработят отделно за обособената 
позиция за които се кандидатства. Същите да се поставят в отделни пликове с 
наименование на обособената позиция;  

3. Всички документи от офертата да са на български език и да са подписани и 
подпечатани от участника;. 

1. Отварянето на офертите ще се проведе в сградата на Щаба на ВМС, гр. Варна, ул. 
Преслав №16 

2. Отварянето, анализът, оценката и класирането на получените оферти ще се осъществи 
в съответствие с чл. 97, ал. 3 и 4 от ППЗОП.  

3. В случай, че определеният изпълнител откаже да подпише ще се покани класирания 
на второ място участник за сключване на договор. 

4. Плащането на доставката да се извърши от финансова служба на в.ф. 32890–Бургас за 
ОП №1-11 и на в.ф. 34410-Варна за ОП№12, по банков път, в срок до 30 (тридесет) 
дни след доставката. 

5. Приложения: 
5.1. Списък на филтрите, по обособени позиции; 
5.2. Образец на оферта; 
5.3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5;  
5.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7;  
5.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 327а и 327б, ал. 1 от ЗОВС; 
5.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по ч;. 101, ал. 11 от ЗОП;  
5.7. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 

5.8. Ценово предложение; 
5.9. Проект на договор 

 
Дата на настоящата обява 
Дата: (дд/мм/гггг) [ 22.07.2016 ] 
 
Възложител 
Трите имена: Митко Александров Петев                                                                      
                                                                                                              / П / 
 
                                                                                                     (Подпис и печат)  
Длъжност: Командир на Военноморските сили 

 


