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Рег. №6217/ 07.10..2016 г. 
Екз. единствен 
Копие_______ 

 
УТВЪРЖДАВАМ:    
КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

КОНТРААДМИРАЛ                                           МИТКО ПЕТЕВ 

                                                        07.10. 2016 г. 
 

 
ПРОТОКОЛ 

 
за работата на комисията относно разглеждане, оценяване и класиране на 

офертите за участие в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с 

предмет „Доставка на емайл лакове, разредители, китове, акрилатни бои и др. 

сходни”  

В 10.00 ч. на 04.10.2016 г. комисия назначени със заповед на командира на 
ВМС № РД 01- 717/17.09.2016 г. в състав: 

Председател – цивилен служител Велико Илиев Трифонов, старши 
юрисконсулт във в.ф. 34400-8; 

Членове - подполковник Николай Димов Иванов, главен експерт във в.ф. 
34400-41; 

                - цивилен служител Мария Бориславова Михайлова, старши 
юрисконсулт в КВМС. 

се събраха за да разгледат, оценят и класират постъпилите оферти за 
реализиране на обществена поръчка, обявена със заповед на командира на ВМС 
№ РД – 01- 717/17.09.2016 г. На публичната част на отварянето на офертите не се 
явиха участници или техни представители. 

Обявата за обществената поръчка с №5790/17.09.2016 г. и приложенията 
към нея са публикувани на профила на купувача на 19.09.2016 г. На същата дата 
до РОП на АОП е изпратена „Информация за публикуване в профила на купувача 
обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП” с 
№5811/19.09.2016 г. До изтичане на срока за подаване на оферти - 17.00 ч. на 
28.09.2016 г. бяха подадени две оферти и на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, 
срокът бе удължен до 17.00 ч. на 03.10.2016 г., за което бе изпратено съобщение 
до РОП на АОП с №5996/28.09.2016 г. 

 
ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ 

 
КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ  

Варна 9000,  ул. “Преслав” 16, тел: 552-622, 552-635; факс: 603-259 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 
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I. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА ПРИ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 
Критерий за оценка на ценовите оферти е най ниска предложена цена за 

обособена позиция.  

II. СПИСЪК НА ПОЛУЧЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
  1. „БОРЖЕЛ” ЕООД; 
  2. „АНТСТРОЙ” ЕООД; 
  3. „ДИ ЕС ХОУМ” ООД. 

Офертите са подадени в указаният в обявата срок и се допускат до  
разглеждане. 

III. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 
           1. „БОРЖЕЛ” ЕООД - е подала оферта с вх. №97/28.09.16 г. в 14.30 ч., 
която съдържа всички изискуеми документи. Фирмата е подала техническо и 
ценово предложение за двете обособени позиции. Посочените номенклатури 
напълно отговарят на техническите изискванията, заложени в обявата. Срока за 
доставка е 5 работни дни по заявка на Възложителя. 
  2. „АНТСТРОЙ” ЕООД е подала оферта с вх. №98/28.09.16 г. в 15.55 ч., 
която съдържа всички изискуеми документи. Фирмата е подала техническо и 
ценово предложение за двете обособени позиции. Срокът за доставка е 7 работни 
дни по заявка на Възложителя. 
       2.1. По обособена позиция №1: 
  2.1.1. предложените номенклатури по позиции №№1, 2, 3, 4, 5, 6, и 7 
не са на акрилатна основа. В техническото предложение не е посочено описание 
на продукта; 
  2.1.2. предложените номенклатури по позиции №8 и №9 не 
съответстват на изискванията, съгласно приложение №1 към обявата. Предложен 
е цветен строителен грунд с акрилатен съполимер във водна фаза, а изискванията 
са за акрилатен грунд за цветни и черни метали; 
  2.1.3. за позиции №№10, 11, 12, 13, 14 и 15 в техническото описание в 
офертата са посочени продукти на „Оргахим” АД за алкиден емайл лак, а е 
приложен „Информационен лист за безопасност” на производител „Екон-91” ООД 
Русе и „Лакпром” АД. Приложени са декларации за съответствие на алкидни бои, 
които не са предмет на обществената поръчка; 
  2.1.4. предложените лако-бояджийски номенклатури са произведени 
през II – то тримесечие на 2016 г., а изискванията посочени в обявата те да са 
произведени през III-то тримесечие на 2016 г. 
      2.2. По обособена позиция №2 – предложените номенклатури отговарят 
на техническите изискванията, заложени в обявата. 
           3. „ДИ ЕС ХОУМ” ООД – е подала оферта с вх. №99/03.10.16 г. в 16.55 ч., 
която съдържа всички документи, относно представянето на участника и ценови 
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предложения по двете обособени позиции, но не е представено техническо 
предложение за изпълнение на поръчката, съгласно т. 6 от приложение №2 към 
обявата. 
  

IV. СПИСЪК НА ФИРМИТЕ, ОТСТРАНЕНИ ОТ УЧАСТИЕ: 
1 „АНТСТРОЙ” ЕООД – по обособена позиция №1. 
2 „ДИ ЕС ХОУМ” ООД. 

 
V. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 
Фирмите са предложили следните цени за обособените позиции: 
 

Фирма ОП№1 ОП №2 
„БОРЖЕЛ” ЕООД 14568,50 лв. с ДДС (1) 2097,72 лв. с ДДС (1) 
„АНТСТРОЙ” ЕООД - 2138,18 лв. с ДДС (2) 

 
След като прегледа получените ценови предложения от участниците в 

обществената поръчка, комисията  класира фирмите, както следва: 
 1. Фирма „БОРЖЕЛ” ЕООД – на първо място за ОП № 1 и ОП №2. 
 2. Фирма „АНТСТРОЙ” ЕООД – на второ място за ОП №2. 
 

Общата стойност за изпълнение на поръчката от класираната на първо 
място фирма е 16666,22 лв. с ДДС при планирани 16960,00 лв. с ДДС. 

 
VI. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: 
 
За изпълнител на обществената поръчка чрез сключване на договор да бъде 

избрана фирма „БОРЖЕЛ” ЕООД.  
 
 
 
 
Председател - цивилен служител                                      Велико Трифонов 
                                                                                 05.10.2016 г. 
 
Членове -        подполковник                                             Николай Иванов 
                                                                                 05.10.2016 г. 
             
                         цивилен служител                                       Мария Михайлова 
                                                                                 05.10.2016 г.   
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