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ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ 

 
КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

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

Рег. № 5054 / 04.08.2016 г. 
Екз. Единствен 
Копие № 
УТВЪРЖДАВАМ 
КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 
КОНТРААДМИРАЛ                 МИТКО ПЕТЕВ 
 04.08.2016 г.  

ПРОТОКОЛ 
за разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти 

за реализиране на обществена поръчка с обява „Доставка на резервни части за 
компресори” 

На 03.08.2016 г., комисия назначенa със заповед на командира на ВМС 
№РД-01-565/20.07.2016 г., в състав: 

Председател – цивилен служител Енчо Илиев Илиев – старши експерт 
във в.ф. 34400-8. 

Членове: 1. капитан I ранг Стоян Неделчев Стоянов – началник на в.ф. 
34400-4, на мястото на капитан III ранг Васил Людмилов Захариев – главен 
експерт във в.ф.34400-41. отсъстващ поради домашен отпуск; 

 2. цивилен служител Георги Илиев Шаламандов – старши 
експерт във в.ф.34400-41. 

се събра в пълен състав за да разгледа, оцени и класира постъпилите 
оферти за реализиране на обществена поръчка „Доставка на резервни части за 
компресори”. 

Поръчката е организирана в съответствие със заповед на командира на 
ВМС №РД-01-565/20.07.2016г., по реда на чл. 20, ал. 3 и по реда на глава 26 от 
Закона за обществени поръчки (ЗОП) и глава девета от Правилника за 
прилагане на ЗОП (ППЗОП), в две обособени позиции (ОП), както следва: 

1. ОП №1 „Доставка на резервни части за компресор „POSEIDON”, на 
прогнозна стойност до 10000,00 (десет хиляди) лв. с ДДС по позиция №39, 
параграф 10153 от ЕФП за МТО за 2016 г.; 

2. ОП №2 „Доставка на резервни части за компресор „CompAir”, на 
прогнозна стойност до 10000,00 (десет хиляди) лв. с ДДС по позиция №42, 
параграф 10153 от ЕФП за МТО за 2016 г. 

На заседанието не присъстваха странични лица в съответствие с чл. 97, 
ал. 3 от ППЗОП. 

І. KРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА - най-ниска цена. 

Чл. 2 (1) от ЗЗЛД 
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ІІ. СПИСЪК НА ПОКАНЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ: 
1. „Сени” ООД; 
2. „Навибулгар Сървисес” ЕООД; 
3. „Моникс Марин Сервиз” ООД; 
4. „Ванс” ООД; 
5. „Камартон България” ООД; 
6. „Булмар Сървисес” ЕООД; 
7. „Ником 65” ЕООД. 

На 20.06.2016 г., обявата (Рег. №4188/20.07.2016 г.) е публикувана в 
Профила на купувача, а Информацията за поръчката  рег. № 4191/20.07.20016 
г. е изпратена и публикувана на Портала на Агенцията за обществени поръчки 
под №9054526/20.07.20016 г. 

ІІІ.   СПИСЪК НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ: 
До крайния срок за получаване на оферти (17:00 ч. на 29.07.2016 г.) са 

получени и регистрирани в Регистъра на получените оферти следните оферти:  
№ Кандидат/Участник подал оферта Вх.№ Час на 

подаване на  
1. „Каммартон България” ЕООД 77/28.07.2016 г. 09:30 
2. „Ником 65” ЕООД 79/29.07.2016 г. 09:30 

Предвид на това, че в установения срок са получени по-малко от три 
оферти, в изпълнение на чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за получаване на 
офертите е удължен до 17:00 на 02.08.2016 г., за което, на в 17.00 на 
29.07.2016 г. в профила на купувача е публикувано съобщение, а информация 
за промяната рег. №4400/29.07.2016 г. е изпратена до Портала на 
обществените поръчки под №905483/29.07.2016 г. 

До удължения краен срок (17.00 на 02.08.2016 г.) не са получени други 
оферти. 

В 09.00 на 03.08.2016 г., с протокол рег. №5014/03.08.2016 г., 
получените оферти са предадени на Председателя на комисията 

След обявяване имената на участниците подали оферти, членовете на 
комисията подписаха декларации във връзка с обстоятелствата по по чл. 103 
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 „Каммартон България” ЕООД гр. София.  
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. 

Офертата е заведена в регистъра на получените оферти с вх. 
77/28.07.2016 г. 
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Участникът е подал оферта за обособена позиция №2 „Доставка на 
резервни части за компресор „CompAir”. 

Представените документи идентифициращи участника съответстват на 
посочените в обявата. Анализът на същите показа, че участникът отговаря на 
изисквания посочени в чл. 97, ал. 5 от ППЗОП и обявата.  

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

„Каммартон България” ЕООД предлага доставка на оригинални 
резервни части на производителя Comp Air съгласно посочената в 
техническите изисквания на обявата спецификация и количества. 

Резервните части ще бъдат доставени по начин и комплектовани 
съгласно изискванията посочени в обявата на поръчката. Срок за изпълнение 
на поръчката – от 60 до 120 дни от възлагане на поръчката. Гаранция – 12 
месеца. Техническото предложение отговаря на техническите изискванията 
посочени в обявата. По отправено по телефона искане за разяснение на срока, 
бе получено уточнение изх. №9004-044/04.08.16 г. (вх. №5520/04.08.2016 г.), 
сроковете за изработване и доставка от производителя на различните части е 
различен (вкл. до 120 дни), но след допълнително запитване на завода е 
уточнено, че максималния срок за доставка е 60 дни от датата на подписване 
на договора за изпълнение на поръчката. 

Ценовото предложение на „Каммартон България” ЕООД за 
изпълнение на обособена позиция №2 възлиза на 9859,20 лв. с ДДС. 
Предложената цена не надвишава установения за изпълнение на поръчката 
финансов лимит от 10000,00 лв. с ДДС). 

2. Оферта на „Ником 65” ЕООД гр. Варна.  
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. 

Офертата е заведена в регистъра на получените оферти с вх. 
79/29.07.2016 г. 

Участникът е подал оферта за обособена позиция №1 „Доставка на 
резервни части за компресор „POSEIDON”. 

Представените документи идентифициращи участника съответстват на 
посочените в обявата. Анализът на същите показа, че участникът отговаря на 
изисквания посочени в чл. 97, ал. 5 от ППЗОП и обявата.  

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

„Ником 65” ЕООД предлага доставка на уплътнение на фирма 
Dichtomatik Germany и резервни части на фирма Bauer Komporessoren 
Germany съгласно посочената в техническите изисквания на обявата 
спецификация и количества. Посочената в т. 24 пружина инв. №W2-79 ще 
бъде изработена от „Ником 65” ЕООД тъй като същата вече не се произвежда 
от Bauer Komporessoren 

Резервните части ще бъдат доставени по начин и комплектовани 
съгласно изискванията посочени в обявата на поръчката. Срок за изпълнение 
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на поръчката – 45  дни от датата на възлагане на поръчката. Гаранция – 12 
месеца. Техническото предложение отговаря на техническите изискванията 
посочени в обявата.  

Ценовото предложение на „Ником 65” ЕООД за изпълнение на 
обособена позиция №1 възлиза на 3184,72 лв. с ДДС. Предложената цена не 
надвишава установения за изпълнение на поръчката финансов лимит от 
10000,00 лв. с ДДС). 

V. УЧАСТНИЦИ ОТСТРАНЕНИ ОТ УЧАСТИЕ: 
Всички оферти са получени в указания срок и съответстват на 

посочените в обявата изисквания. 
Комисията счита, че няма основание за отстраняване на който и да е 

участник. 

VI. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 

1. По обособена позиция №1 „Доставка на резервни части за 
компресор „POSEIDON”, на първо място „Ником 65” ЕООД с предложена 
цена от 3184,72 лв. с ДДС. 

2. По обособена позиция №2 „Доставка на резервни части за 
компресор „CompAir”, на първо място „Каммартон България” ЕООД с 
предложена цена от 9859,20 лв. с ДДС 

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

компресори” да се възложи на участниците, със сключване на договор, както 
следва: 

1. По обособена позиция №1 „Доставка на резервни части за 
компресор „POSEIDON” – на „Ником 65” ЕООД на цена 3184,72 лв. с ДДС. 

2. По обособена позиция №2 „Доставка на резервни части за 
компресор „CompAir” – на „Каммартон България” ЕООД на 9859,20 лв. с ДДС 

 

КОМИСИЯ: 
Председател:  ц. сл.                  Енчо Илиев 
                            04.08.2016 г. 
Членове: 1 капитан I ранг Стоян Стоянов 
                            04.08.2016 г. 
 2. ц. сл.                 Георги Шаламандов 
                            04.08.2016 г. 
 

Чл. 2 (1) от ЗЗЛД 

Чл. 2 (1) от ЗЗЛД 

Чл. 2 (1) от ЗЗЛД 


