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ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ 

 
КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

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

Рег. № 5239 / 12.08.2016 г. 
Екз. Единствен 
Копие № 
УТВЪРЖДАВАМ 
КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 
КОНТРААДМИРАЛ                МИТКО ПЕТЕВ 
 12.08.2016 г.  

ПРОТОКОЛ 
за разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти 

за реализиране на обществена поръчка с обява „Доставка на филтри” 

В 9.00 ч. на 09.08.2016 г., комисия назначенa със заповед на командира 
на ВМС №РД-01-578/22.07.2016 г., в състав: 

Председател – цивилен служител (ц.сл.) Велико Илиев Трифонов – 
старши юрист във в.ф. 34400-8 на мястото на ц.сл. Енчо Илиев Илиев 
отсъстващ поради домашен отпуск. 

Членове: 1. полковник Николай Димов Иванов – главен експерт във 
в.ф. 34400 – 41 на мястото на ц.сл. Георги Илиев Шаламандов – старши 
експерт във в.ф.34400-41; 

 2. капитан III ранг Васил Людмилов Захариев – 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 филтри”.  

На заседанието не присъстваха представители на участниците в 
съответствие с чл. 97, ал. 3 от ППЗОП. 

Поръчката е организирана в съответствие със заповед на командира на 
ВМС №РД-01-578/22.07.2016г., 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 дванадесет обособени позиции (ОП), както 
следва: 

1. ОП №1 „Филтри за водоопреснителни установки RO Promac B.V.”, 
прогнозна стойност 5000,00 (пет хиляди) лв. с ДДС, позиция №32 от ЕФП за 
МТО за 2006 г., параграф 10153г., подпрограма 1.5.2.6; 

2. ОП №2 „Филтри за компресор „Посейдон”, прогнозна стойност 
2000,00 (две хиляди) лв. с ДДС, позиция №32 от ЕФП за МТО за 2006 г., 
параграф 10153г., подпрограма 1.5.2.6; 

Чл. 2 (1) от ЗЗЛД 
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3. ОП №3 „Филтри за общокорабната горивна система”, прогнозна 
стойност 20000,00 (двадесет хиляди) лв. с ДДС по позиция №39.2 от ЕФП за 
МТО за 2006 г., параграф 10153, подпрограма 1.5.2.6; 

4. ОП №4 „Филтри за главни двигатели „ABC 12-VDZC-1070-181-A”, 
прогнозна стойност 30000,00 (тридесет хиляди) лв. с ДДС, позиция №32 от 
ЕФП за МТО за 2006 г., параграф 10153, подпрограма 1.5.2.6; 

5. ОП №5 „Филтри за дизел-генератори Isotta Fraschini Motori”- 
V1312T2ME-FB1”, прогнозна стойност 7000,00 (седем хиляди) лв. с ДДС, 
позиция №32 от ЕФП за МТО за 2006 г., параграф 10153, подпрограма 1.5.2.6; 

6. ОП №6 „Филтри за 30bar и 200 bar компресор “CompAir”, 
прогнозна стойност 3000,00 (три хиляди) лв. с ДДС, позиция №32 от ЕФП за 
МТО за 2006 г., параграф 10153, подпрограма 1.5.2.6; 

7. ОП №7 „Филтри за общокорабната вентилационна и климатична 
система”, прогнозна стойност 2000,00 (две хиляди) лв. с ДДС, позиция №32 от 
ЕФП за МТО за 2006 г., параграф 10153, подпрограма 1.5.2.6; 

8. ОП №8 „Филтри за помпа “Ziegler TS 800” с двигател “Ruggerini 
RD270”, прогнозна стойност 1300,00 (хиляда и триста) лв. с ДДС по позиция 
№32 от ЕФП за МТО за 2006 г., параграф 10153, подпрограма 1.5.2.6; 

9. ОП №9 „Филтри за хидравлична система “TONNE DAVIT” и 
авариен агрегат “Lombardini 7LD 665” на лодбалка”, прогнозна стойност 
2000,00 (две хиляди) лв. с ДДС, позиция №32 от ЕФП за МТО за 2006 г., 
параграф 10153, подпрограма 1.5.2.6; 

10. ОП №10 „Филтри за активни стабилизатори “FIN”, прогнозна 
стойност 3000,00 (три хиляди) лв. с ДДС, позиция №32 от ЕФП за МТО за 
2006 г., параграф 10153, подпрограма 1.5.2.6; 

11. ОП №11 „Филтри за хидравлична система на “CPP”, прогнозна 
стойност 4000,00 (четири хиляди) лв. с ДДС, позиция №32 от ЕФП за МТО за 
2006 г., параграф 10153 от ЕФП, подпрограма 1.5.2.6; 

12. ОП №12 „Филтри за автомобилна техника”, прогнозна стойност 
3000,00 (три хиляди) лв. с ДДС, позиция №20 от ЕФП за МТО за 2006 г., 
параграф 10153 подпрограма 1.3. 
          Планираните финансови средства за поръчката са до 82300,00 лв. с ДДС.  
             
             І. KРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА - най-ниска цена. 

ІІ. СПИСЪК НА ПОКАНЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ: 
1. „Сени Марин” 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; 
8. „Ремс-Мар Сървисиз” ЕООД; 
9. „Микромакс Трейд” ООД; 
10. „Евромаркет” ООД; 
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11.  „Трега” ЕООД. 
На 22.06.2016 г., обявата (Рег. №4237/22.07.2016 г.) е публикувана в 

Профила на купувача, а Информацията за поръчката  рег. № 4238/22.07.20016 
г. е изпратена и публикувана на Портала на Агенцията за обществени поръчки 
под №9054600/22.07.20016 г. 

ІІІ.   СПИСЪК НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ: 
До крайния срок за получаване на оферти (17:00 ч. на 08.08.2016 г.) са 

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

подаване на  
1. „Сени Марин” ООД 82/05.08.16 16.05 ч. 
2. „Карио” ООД 83/08.08.16 09.50 ч. 
3. „Карина Ф” ООД 84/08.08.16 09.55 ч. 
4. „Иноксис 1” ООД  85/08.08.16 09.57 ч. 
5. „Трега” ООД 86/08.08.16 09.59 ч. 
6. „Каммартон България” ЕООД 87/08.08.16 10.30 ч. 
7. „Булмар Сървисис” ЕООД 88/08.08.16 15.00 ч. 

В 09.00 на 09.08.2016 г., с протокол рег. №5156/09.08.2016 г., 
получените оферти са предадени на председателя на комисията ц. сл. Велико 
Трифонов. 

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 „Сени Марин” ООД 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. На плика не 
е отбелязано за кои обособени позиции се подава офертата. 

Офертата е заведена в регистъра на получените оферти с вх. 
82/05.08.2016 г. 

След отварянето на офертата комисията констатира, че участникът е 
подал оферта за обособена позиция №№ 1, 4, 5, 6, 7 и 12. Пликът съдържа 
документи за подбор и 12 запечатани плика – 6 плика с техническо 
предложение и 6 плика с ценово предложение за всяка от посочените 
обособени позиции. 

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.  
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Съгласно техническите предложения предлаганите филтри отговарят 
на техническите изисквания по обособени позиции, посочени в приложение 
№1 към обявата. 

Филтрите ще бъдат доставени по начин и комплектовани съгласно 
изискванията посочени в обявата на поръчката. Срок за изпълнение на 
поръчката за ОП №№1, 4, 6, 7 е 20 дни, за ОП №5 е 30 дни и за ОП №12 е 5 
дни от датата на сключване на договора. Гаранция – 12 месеца. Техническите 
предложения отговарят на изискванията посочени в обявата. 

Ценовите предложения са както следва: 
- ОП №1 – 2030,40 лв. с ДДС; 
- ОП №4 – 22255,20 лв. с ДДС; 
- ОП №5 – 3158,40 лв. с ДДС; 
- ОП №6 – 3408,00 лв. с ДДС; 
- ОП №7 – 10200,00 лв. с ДДС; 
- ОП №12 – 3692,35 лв. с ДДС. 
2. Оферта на „Карио”  ООД гр. Сливен.  
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. На плика е 
отбелязано, че фирмата подава оферта за ОП №12. 

Офертата е заведена в регистъра на получените оферти с вх. 
83/05.08.2016 г. 

След отварянето на офертата комисията констатира, че пликът 
съдържа три запечатани плика – плик №1 – „Документи за подбор”, плик №2 
„Предложение за изпълнение на поръчката” и плик №3 – „Предлагана цена”. 

Представените документи в плик №1 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.  

Съгласно техническото предложение предлаганите филтри отговарят 
на техническите изисквания, посочени в приложение №1 към обявата. 

Филтрите ще бъдат доставени по начин и комплектовани съгласно 
изискванията посочени в обявата на поръчката. Срок за изпълнение на 
поръчката е 5 дни от датата на сключване на договора. Гаранция – 12 месеца. 
Техническото предложение отговаря на изискванията посочени в обявата. 

Ценовото предложение за ОП №12 е 2674,12 с ДДС. 
3. Оферта на „Карина Ф”  ООД  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. На плика е 
отбелязано, че фирмата подава оферта за ОП №12. 

Офертата е заведена в регистъра на получените оферти с вх. 
84/08.08.2016 г. 
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След отварянето на офертата комисията констатира, че пликът 
съдържа една папка с „Документи за подбор” и два запечатани плика – плик с  
„Техническо предложение” и плик с „Предлагани ценови параметри”.  

Представените документи за подбор 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.  

Съгласно техническото предложение предлаганите филтри отговарят 
на техническите изисквания, посочени в приложение №1 към обявата. 
Посочените технически характеристики на филтри съответстват на филтрите, 
които са  първоначален монтаж автомобилите, посочени в приложение №1 
към обявата. 

Филтрите ще бъдат доставени по начин и комплектовани съгласно 
изискванията посочени в обявата на поръчката. Срок за изпълнение на 
поръчката е 45 дни от датата на сключване на договора. Гаранция – 12 месеца. 
Техническото предложение отговаря на изискванията посочени в обявата. 

Ценовото предложение за ОП №12 е 2342,22 с ДДС. 
4. Оферта на „Иноксис 01” ООД 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. На плика е 
отбелязано, че фирмата подава оферта за обособени позиции №№ 2, 3, 4, 5, 6 и 
7. 

Офертата е заведена в регистъра на получените оферти с вх. 
85/08.08.2016 г. 

След отварянето на офертата комисията констатира, че пликът 
съдържа папка с документи за подбор и 12 запечатани плика – 6 плика с 
техническо предложение и 6 плика с ценово предложение за всяка от 
посочените обособени позиции. 

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.  

Съгласно техническите предложения предлаганите филтри отговарят 
на техническите изисквания по обособени позиции, посочени в приложение 
№1 към обявата. В техническото предложение за ОП №2 по позиция 1 се 
предлага еквивалент на филтърния корпус. За ОП №4 фирмата не предлага 
позиция 3 – въздушен филтър. 

Филтрите ще бъдат доставени по начин и комплектовани съгласно 
изискванията посочени в обявата на поръчката. Срок за изпълнение на 
поръчката по ОП №№2, 4 е 60 дни, за ОП №№3, 6 е 30 дни, за ОП №6 е 90 дни 
от датата на сключване на договора. Гаранция – 12 месеца. Техническите 
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предложения отговаря на техническите изискванията посочени в обявата, с 
изключение на това за ОП №4. 

Ценовите предложения са както следва: 
- ОП №2 – 30193,20 лв. с ДДС; 
- ОП №3 – 23616,00,20 лв. с ДДС; 
- ОП №4 – не участва в класирането; 
- ОП №5 – 4953,60 лв. с ДДС; 
- ОП №6 – 4152,00 лв. с ДДС; 
- ОП №7 – 11016,00 лв. с ДДС. 
5. Оферта на „Трега” ООД гр. Пловдив.  
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. На плика е 
отбелязано, че фирмата подава оферта за обособени позиции №№ 1 и 5. 

Офертата е заведена в регистъра на получените оферти с вх. 
86/08.08.2016 г. 

След отварянето на офертата комисията констатира, че пликът 
съдържа папка с документи за подбор и 4 запечатани плика – 2 плика с 
техническо предложение и 2 плика с ценово предложение за всяка от 
посочените обособени позиции. 

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.  

Съгласно техническите предложения предлаганите филтри отговарят 
на техническите изисквания по обособени позиции, посочени в приложение 
№1 към обявата. Филтрите ще бъдат доставени по начин и комплектовани 
съгласно изискванията посочени в обявата на поръчката. Срок за изпълнение 
на поръчката за ОП №1 е 30 дни, за ОП №5 е 60 дни от датата на сключване на 
договора. Гаранция – 12 месеца. Техническите предложения отговаря на 
техническите изискванията посочени в обявата. 

Ценовите предложения са както следва: 
- ОП №1 – 4968,20 лв. с ДДС; 
- ОП №5 – 6729,60 лв. с ДДС. 
6. 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. На плика не 
е отбелязано за кои обособени позиции се подава офертата. 

Офертата е заведена в регистъра на получените оферти с вх. 
87/08.08.2016 г. 

След отварянето на офертата комисията констатира, че участникът е 
подал оферта за обособена позиция № 6. Пликът съдържа папка с документи 
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за подбор и 2 запечатани плика – 1 плик с техническо предложение и 1 плик с 
ценово предложение. 

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.  

Съгласно техническото предложение предлаганите филтри отговарят 
на техническите изисквания по обособена позиция №6. 

Филтрите ще бъдат доставени по начин и комплектовани съгласно 
изискванията посочени в обявата на поръчката. Срок за изпълнение на 
поръчката е от 60 до 80 дни от датата на сключване на договора. Гаранция – 
12 месеца. Техническото предложение отговаря на изискванията посочени в 
обявата. 

Ценовото предложение за ОП №6 е 2983,20 лв. с ДДС. 
7. Оферта на „Булмар Сървисис” 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. На плика не 
е отбелязано за кои обособени позиции се подава офертата. 

Офертата е заведена в регистъра на получените оферти с вх. 
88/08.08.2016 г. 

След отварянето на офертата комисията констатира, че участникът е 
подал оферта за обособена позиция №№ 1, 4, 5, 6, 7, 8 и 12. Пликът съдържа 
документи за подбор и 7 запечатани плика – техническо предложение и  
ценово предложение за всяка от посочените обособени позиции. 

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.  

Съгласно техническите предложения предлаганите филтри отговарят 
на техническите изисквания по обособени позиции, посочени в приложение 
№1 към обявата. За ОП №4 фирмата не предлага позиция 3 – въздушен 
филтър. 

Филтрите ще бъдат доставени по начин и комплектовани съгласно 
изискванията посочени в обявата на поръчката. Срок за изпълнение на 
поръчката за ОП №1 е 45 дни, за ОП №№4, 5, 6, 7 и 8 е 60 дни от датата на 
сключване на договора. Гаранция – 12 месеца. Техническите предложения 
отговарят на изискванията посочени в обявата, с изключение на това за ОП 
№4. 

Ценовите предложения са както следва: 
- ОП №1 – 2025,50 лв. с ДДС; 
- ОП №4 – не участва в класирането; 
- ОП №5 – 3157,32 лв. с ДДС; 
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- ОП №6 – 3295,92 лв. с ДДС; 
- ОП №7 – 10291,20 лв. с ДДС; 
- ОП №8 – 538,27 лв. с ДДС; 
- ОП №12 – 3457,61 лв. с ДДС. 
 
За обособени позиции №№ 9, 10 и 11 няма подадени оферти. 
 
V. УЧАСТНИЦИ ОТСТРАНЕНИ ОТ УЧАСТИЕ: 
Всички оферти са получени в указания срок и съответстват на 

посочените в обявата изисквания. 
Отстраняват се от участие офертите на фирми „Иноксис 01” ООД и 

„Булмар Сървисис” ЕООД по обособена позиция  №4 – не са оферирали цена 
за въздушен филтър и по тази причина не могат да бъдат сравнени с другите 
оферти. 

VI. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 
1. По ОП №1 „Филтри за водоопреснителни установки RO Promac 

B.V.”: 
1.1. На първо място „Булмар Сървисис” ЕООД с предложена цена 

от 2025,50 лв. с ДДС; 
1.2. На второ място „Сени Марин” ООД с предложена цена от 

2030,50 лв. с ДДС; 
1.3. На трето място „Трега” ООД с предложена цена 4968,00 лв. с 

ДДС. 
2. По ОП №2 „Филтри за компресор „Посейдон”: 

2.1. На първо място „Иноксис 01” ООД с предложена цена от 
30193,20 лв. с ДДС. 

3. По ОП №3 „Филтри за общокорабната горивна система”: 
3.1. На първо място „Иноксис 01” ООД с предложена цена от 

23616,00 лв. с ДДС. 
4. По ОП №4 „Филтри за главни двигатели „ABC 12-VDZC-1070-181- 

А”: 
4.1. На първо място „Сени Марин” ООД с предложена цена от 

22255,20 лв. с ДДС. 
5. По ОП №5 „Филтри за дизел-генератори Isotta Fraschini Motori”- 

V1312T2ME-FB1”: 
5.1. На първо място „Булмар Сървесис” ЕООД с предложена цена 

от 3157,32 лв. с ДДС; 
5.2. На второ място „Сени Марин” ООД с предложена цена от 

3158,40 лв. с ДДС. 
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5.3. На трето място „Иноксис 01” ООД с предложена цена от 
4953,60 лв. с ДДС; 

5.4. На четвърто място „Трега” ООД с предложена цена от 6729,60 
лв. с ДДС. 

6. По ОП №6 „Филтри за 30bar и 200 bar компресор “CompAir”: 
6.1. На първо място „Каммартон България” ЕООД с предложена 

цена от 2983,20 лв. с ДДС; 
6.2. На второ място „Булмар Сървесис” ЕООД с предложена цена 

от 3295,92 лв. с ДДС; 
6.3. На трето място „Сени Марин” ООД с предложена цена от 

3408,00 лв. с ДДС; 
6.4. На четвърто място „Иноксис 01” ООД с предложена цена от 

4152,00 лв. с ДДС. 
7. По ОП №7 „Филтри за общокорабната вентилационна и климатична 

система”: 
7.1. На първо място „Сени Марин” ООД с предложена цена от 

10200,00 лв. с ДДС; 
7.2. На второ място „Булмар Сървесис” ЕООД с предложена цена 

от 10291,20 лв. с ДДС; 
7.3. На трето място „Иноксис 01” с предложена цена от 11016,00 

лв. с ДДС. 
8. По ОП №8 „Филтри за помпа “Ziegler TS 800” с двигател “Ruggerini 

RD270”: 
8.1. На първо място „Булмар Сървесис” ЕООД с предложена цена 

от 538,27  лв. с ДДС. 
9. По ОП №12 „Филтри за автомобилна техник”: 

9.1. На първо място „Карина Ф” ЕООД с предложена цена от 
2342,22 лв. с ДДС; 

9.2. На второ място „Карио” ООД с предложена цена от 2674,12 лв. 
с ДДС; 

9.3.  На трето място „Булмар Сървисис” ЕООД с предложена цена 
от 3457,61 лв. с ДДС; 

9.4. На четвърто място „Сени Марин” ООД с предложена цена от 
3692,35 лв. с ДДС. 

Общата сума за изпълнение на поръчката от класираните на първо място 
участници е 97311,41 лв. с ДДС, при планирани 79300,00 лв. с ДДС по 
програма 1.5.2.6. и 3000 лв. с ДДС по програма 1.3. На основание т.6.7 от 
заповед № РД-01-578/22.07.2016 г. на командира на  Военноморските сили за 
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организиране на поръчката и т. 5 от обявата за обществена поръчка с изх. 
№4237/22.07.16., с цел не надвишаване на финансовия лимит се извършват 
следните корекции на количествата филтри по обособени позиции, както 
следва: 
Обособена позиция №2 - „Филтри за компресор „Посейдон”” 

№ Наименование 
на имуществото 

Стандарт, заводски номер, 
технически характеристики 

Заявено к-во 
(бр.) 

Коригирано 
к-во 
(бр.) 

1. Филтър за твърди частици 
80x500 

NSN 4330-12-331-1339 
Рart № W5-9100 6  3 

2. Филтър карбонен Рart № W6-961 6  5 

3. Въздушен филтър NSN 4330-12-331-1339 
Рart № 070-0 10  9 

4. Въздушен филтър NSN 2940-14-107-1644 
Рart №  17210-ZE3-010 7  7 

5. Горивен филтър микронен Рart № W 3.5 4  4 
Обща цена (лева) 30 193,20 17883,60 

 
Обособена позиция №3  „Филтри за общокорабната горивна система” 

№ Наименование 
на имуществото 

Стандарт, заводски номер, 
технически характеристики 

Заявено к-во 
(бр.) 

Коригирано 
к-во 
(бр.) 

1. Филтри “VOKES” Рart № 1221-94/1 
NSN 2940-99-717-0777 24 20 

Обща цена (лева) 23616  19680 
 

Общата стойност за изпълнение на поръчката след извършената  
корекция е 81065,11 лв. с ДДС, от които 78722,89 лв. с ДДС по програма 
1.5.2.6. и 2342,22 лв. с ДДС по програма 1.3. 

VII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: 
Изпълнението на обществена поръчка „Доставка на филтри” да се 

възложи на участниците, със сключване на договор, както следва: 
1. По ОП №1 „Филтри за водоопреснителни установки RO Promac 

B.V.” на „Булмар Сървисис” ЕООД на цена от 2025,50 лв. с ДДС. 
2. По ОП №2 „Филтри за компресор „Посейдон” на „Иноксис 01” 

ООД на цена  17883,60 лв. с ДДС. 
3. По ОП №3 „Филтри за общокорабната горивна система” на 

„Иноксис 01” ООД на цена 19680,00 лв. с ДДС. 
4. По ОП №4 „Филтри за главни двигатели „ABC 12-VDZC-1070-

181-” на „Сени Марин” ООД на цена 22255,00 лв. с ДДС. 
5. По ОП №5 „Филтри за дизел-генератори Isotta Fraschini Motori”- 

V1312T2ME-FB1” на „Булмар Сървисис” ЕООД на цена 3157,32 лв. с ДДС. 
6. По ОП №6 „Филтри за 30bar и 200 bar компресор “CompAir” на 

„Каммартон България” ЕООД на цена 2983,20 лв. с ДДС. 
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7. По ОП №7 „Филтри за общокорабната вентилационна и 
климатична система” на „Сени Марин” ООД на цена 10200,00 лв. с ДДС. 

8. По ОП №8 „Филтри за помпа “Ziegler TS 800” с двигател 
“Ruggerini RD270” на „Булмар Сървисис” ЕООД на цена 538,27 лв. с ДДС. 

9. По ОП №12 „Филтри за автомобилна техника” на „Карина Ф” 
ЕООД на цена 2342,22 лв. с ДДС. 

 

КОМИСИЯ: 
Председател:  ц. сл.                  Велико Трифонов 
                            11.08.2016 г. 
Членове: 1. подполковник Николай Иванов 
                            11.08.2016 г. 
 2. капитан III ранг Васил Захариев 
                            11.08.2016 г. 
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