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ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ 

 
КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

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

Рег. №  5177/08.08.2016 г. 
Екз. Единствен 
Копие № 
УТВЪРЖДАВАМ 
КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 
КОНТРААДМИРАЛ                МИТКО ПЕТЕВ 
 08.08.2016 г.  

ПРОТОКОЛ 
за разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти 

за реализиране на обществена поръчка с обява „Доставка на резервни части за 
дизел-генератори „Isotta Fraschini Motori”- V1312T2ME-FB1” 

На 03.08.2016 г., комисия назначенa със заповед на командира на ВМС 
№РД-01-564/20.07.2016 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. Подполковник Николай Димов Иванов, главен експерт във 
в.ф.34400-41 на мястото цивилен служител Георги Илиев Шаламандов 
отсъстващ поради домашен отпуск. 

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

Поръчката е организирана в съответствие със заповед на командира на 
ВМС №РД-01-564/20.07.2016г., 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) 

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

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 

Чл. 2 (1) от ЗЗЛД 
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5. „Камартон България” ООД; 
6. „Булмар Сървисес” ЕООД; 
7. „Ником 65” ЕООД. 

На 20.06.2016 г., обявата (Рег. №4189/20.07.2016 г.) е публикувана в 
Профила на купувача, а Информацията за поръчката рег. № 4190/20.07.20016 
г. е изпратена и публикувана на Портала на Агенцията за обществени поръчки 
под №9054527. 

ІІІ.   СПИСЪК НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ: 
До крайния срок за получаване на оферти (17:00 ч. на 02.08.2016 г.) са 

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

на офертата 
1. „Трега” ООД 78/29.07.2016 г. 09:00 
2. „Булмар Сервиз” ЕООД 80/29.07.2016 г. 14:30 
3. „Сени Марин” ООД 81/01.08.2016 г. 15:00 

В 09.00 на 03.08.2016 г., с протокол рег. №5015.03.08.2016 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: 
В процеса на разглеждане на получените оферти. комисията установи 

следното: 
1. Оферта на „Трега” ООД гр. Пловдив.  

1.1. 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. 
78/29.07.2016 г. 

1.2. 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.  

1.3. Техническо предложение 
„Трега” ООД предлага доставка на оригинални резервни части на 

производителя „Isotta Fraschini Motori” (IFM) съгласно посочената в 
техническите изисквания на обявата спецификация и количества, с 
изключение на позиции № 2, 9 и 45, за които се предлагат нови части-аналог, 



3/5 

чието съответствие се гарантира от производителя. По позиция №27 
участникът, с помощта на IFM е установил, че заявения номер е сгрешен и 
оферира съответстващия.  

Резервните части ще бъдат доставени по начин и комплектовани 
съгласно изискванията посочени в обявата на поръчката. Срок за изпълнение 
на поръчката – 120 дни. Гаранция – 12 месеца. 

В техническото предложение липсва предложение по позиция №43. 
Съгласно т. 4 от описанието на поръчката посочено в обявата, при спряно 
производство се допускат заместители съвместими със заявените. Комисията 
прецени, че техническото предложение на „Трега” ООД е непълно и не следва 
да участва в класирането.  

1.4. Ценовото предложение на „Трега” ООД за изпълнение на 
поръчката възлиза на 148121,52 лв. с ДДС, но поради липса на цена по 
позиция №43 не може да бъде съпоставено с другите предложения. 

2. Оферта на „Булмар Сервиз” ЕООД гр. Варна.  
2.1. 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. 
80/29.07.2016 г. 

2.2. 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. 

2.3. Техническо предложение 
„Булмар Сервиз” ЕООД предлага доставка на оригинални резервни 

части на производителя „Isotta Fraschini Motori” съгласно посочената в 
техническите изисквания на обявата спецификация и количества, с 
изключение на позиции № 2, 9 и 45 за които се предлагат нови части-аналог, 
чието съответствие се гарантира от производителя. По позиция №27 
участникът посочва нов код на производителя.  

Резервните части ще бъдат доставени по начин и комплектовани 
съгласно изискванията посочени в обявата на поръчката. Срок за изпълнение 
на поръчката – 30 ноември 2016 г. Гаранция – 12 месеца.  

В техническото предложение липсва предложение по позиция №43. 
Съгласно т. 4 от описанието на поръчката посочено в обявата, при спряно 
производство се допускат заместители съвместими със заявените. Комисията 
прецени, че техническото предложение на „Булмар Сервиз” ЕООД е непълно 
и не следва да участва в класирането.  
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2.4. Ценовото предложение на „Булмар Сервиз” ЕООД за 
изпълнение на поръчката възлиза на 94977,15 лв. с ДДС, но поради липса на 
цена по позиция №43 не може да бъде съпоставено с другите предложения. 

3. Оферта на „Сени Марин” ООД гр. Варна.  
3.1. 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. 
81/01.08.2016 г. 

3.2. 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.  

3.3. Техническо предложение 
„Сени Марин” ООД предлага доставка на оригинални резервни части 

производство на Amot за артикули №35, 37, 38 и 41, Danfos за артикули №39 и 
40, Loctite за №44 и „Isotta Fraschini Motori” за всички останали, по 
спецификации и количества съгласно посочената в техническите изисквания 
на обявата. Техническото предложение е пълно и отговаря на техническите 
изискванията посочени в обявата.  

Резервните части ще бъдат доставени по начин и комплектовани 
съгласно изискванията посочени в обявата на поръчката. Срок за изпълнение 
на поръчката – 30.10.2016 г. Гаранция – 12 месеца.  

3.4. Ценовото предложение на „Сени Марин” ООД за 
изпълнение на поръчката възлиза на 96051,82 лв. с ДДС.  

4. Предложената цена надвишава установения за изпълнение на 
поръчката финансов лимит от 33700,00 лв. с ДДС). 

V. УЧАСТНИЦИ ОТСТРАНЕНИ ОТ УЧАСТИЕ: 
Комисията счита, че техническите предложения на „Трега” ООД и 

„Булмар Сервиз” ЕООД са непълни и офертите им следва да се отстранят от 
участие и класиране. 

VI. ПРЕРАЗЧЕТ НА ЗАЯВЕНИТЕ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ: 
На основание т. 6.7 на заповед на командира на ВМС №РД-01-

564/20.07.2016г., по решение на комисията, е изпратено писмо рег. 
№5028/03.08.2016 г. до командира на в.ф. 54950–Бургас с искане за 
предложение за намаляване на количествата резервни части, с цел 
осигуряване изпълнението на доставката в рамките на установените 
финансови средства, отчитайки потребностите им. В отговор на писмото е 
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получено предложение за намаляване на количествата резервни части, както 
следва: 

№ Артикул Стандарт, заводски номер,  заявено 
количество 

редуцирано 
количество 

26 Уплътнение за водоводен 
охладител Part No1P701847,  4 2 

35 Температурен датчик за подгрев 
на вода “AMOT” 35°-45° C 

Part No405209F91, NSN 
5930-15-141-6225 4 2 

37 Датчик за налягане на гориво и 
масло “AMOT” 

Part No409118F91, NSN 
5930-15-175-0780 2 1 

38 Датчик за налягане на вода 0,2 
bar“AMOT” 

Part No406964F91, NSN 
5930-15-198-3922 2 1 

41 Температурен датчик за подгрев 
на масло “AMOT” 55° C 

Part No407512F91, NSN 
6685-115-198-3145 2 1 

45 Гарнитура за цилиндрова глава Part No1R 341689, NSN 
5330-15-175-0814 6 4 

46 Шланг за подгрев на вода Part No1Q 348030,  10 2 

53 Помпа задбордна вода Part No1Q611428LA, 
NSN 4320-15-162-3200 2 0 

54 Всмукателен колектор-десен Part No1T340792LA,  1 0 

VII. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 

1. На първо място - „Сени Марин” ООД с предложена цена, 
преразчетена на базата на актуализирания списък с резервни части, възлизаща 
на 33658,79 лв. с ДДС.   

VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: 
Да се предложи на „Сени Марин” ООД да изпълни поръчката, със 

сключване на договор, в обема на актуализирания списък на резервните части, 
на цена 33658,79 лв. с ДДС.  

КОМИСИЯ: 
Председател:  ц. сл.                  Енчо Илиев 
                           05.08.2016 г. 
Членове: 1 капитан I ранг Стоян Стоянов 
                           05.08.2016 г. 
 2. подполковник                 Николай Иванов 
                           05.08.2016 г. 
 
 

Чл. 2 (1) от ЗЗЛД 

Чл. 2 (1) от ЗЗЛД 

Чл. 2 (1) от ЗЗЛД 
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Отпечатано в 1 екз.   
Екз. единствен – за в.ф. 34 400 – за досие на поръчката   
   
ИЗГОТВИЛ/ОТПЕЧАТАЛ:   
СТАРШИ ЕКСПЕРТ  В СЕКТОР „ДОГОВОРИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”   

   
Ц. СЛ.     ЕНЧО ИЛИЕВ   

___.___.2016 г.   
 
 

Размножено в 2 копия   
Копие №1 – по факс до „Трега” ООД, факс. № 032/670888 
Копие №2 – по факс до „Булмар Сервиз” ЕООД, факс. №052/554160 
Копие №3 – по факс до „Сени Марин” ООД, факс. №052/630172 
Изготвил разчета: ц.сл. Енчо Илиев 
 
 
 
Съгласувам публикуването на информацията в РОП и на Профила на купувача 
на ВМС 
Началник на сектор "Сигурност на информацията" В КВМС 
капитан I ранг Димитър Димитров 
 ___.____.2016 Г. 
 


