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ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ 

 
КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

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

Рег. № 7284 / 17.11.2016 г. 
 
УТВЪРЖДАВАМ 
КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 
КОНТРААДМИРАЛ                МИТКО ПЕТЕВ 
   17.11.2016 г.  

ПРОТОКОЛ 
за разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти 

за реализиране на обществена поръчка с обява „Доставка на охладители за 
двигатели с вътрешно горене” 

В 9.00 ч. на 16.11.2016 г., комисия назначенa със заповед на командира 
на ВМС №РД-01-852/04.11.2016 г., в състав: 

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

Членове: 1. капитан III ранг Васил Людмилов Захариев – главен 
експерт във в.ф.34400-41 на мястото на капитан I ранг Стоян Неделчев 
Стоянов отсъстващ поради служебна ангажираност извън щаба на ВМС; 

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

се събра в пълен състав за да разгледа и класира постъпилите оферти 
по обществена поръчка „Доставка на охладители за двигатели с вътрешно 
горене”.  

Поръчката е организирана, в съответствие със заповед на командира на 
ВМС №РД-01-852/04.11.2016г., 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 четири обособени позиции (ОП), както следва: 

1. ОП №1 „Охладители за двигател М412/М623/М401/М411”; 
2. ОП №2 „Охладители за главен двигател 3Д12”; 
3. ОП №3 „Охладители за дизел-генератор 7Д6”; 
4. ОП №4 „Охладители за дизел-генератор 4Ч10,5/13”. 
На отварянето на офертите, в съответствие с чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, 

присъства Божидар Димитров Стоянов, управител на „РЕМС-МАР Сървисиз” 
ЕООД. 
            І. KРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА - най-ниска цена за всяка обособена 
позиция поотделно. 

ІІ. СПИСЪК НА ПОКАНЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ: 
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1. „Сени Марин” ООД; 
2. „Моникс Марин Сервиз” ООД; 
3. „Ванс” ООД; 
4. „Алимпекс” ООД; 
5. „Булмар Сървисес” ЕООД; 
6. „Ником 65” ЕООД; 
7. „Ремс-Мар Сървисиз” ЕООД; 

Обявата (Рег. №6946/04.11.2016 г.) е публикувана на 04.11.2016 г., в 
Профила на купувача, а Информацията за поръчката, рег. № 6947/04.11.20016 
г., е изпратена и публикувана на Портала на Агенцията за обществени 
поръчки (АОП) под №9058210/04.11.2016 г. 

В изпълнение на чл. 188, ал. 2 от ЗОП, предвид на това, че до крайния 
срок (17.00 на 11.11.2016 г.) са получени по-малко от три оферти, срокът за 
получаване на офертите е удължен до 17:00 на 15.11.2016 г. За промяната на 
срока е изпратена информация рег. №7150/11.11.2016 г. до АОП (№9058516) и 
публикувано съобщение в Профила на купувача. 

ІІІ.   СПИСЪК НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ: 
До крайния срок за получаване на оферти (17:00 ч. на 15.11.2016 г.) са 

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

1. „ Ремс-Мар Сървисиз” EООД 125/10.11.2016г. 12:10 
2. „Моникс Марин Сервиз” ООД 126/11.11.2016г. 15:40 

В 09.00 на 16.11.2016 г., с протокол рег. №7234/16.11.2016 г., 
получените оферти са предадени на председателя на комисията. 

IV.    ПУБЛИЧНО ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 
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. 

1. Оферта на „РЕМС-МАР Сървисиз” 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. 

Участника кандидатства за изпълнение на четирите обособени 
позиции на поръчката. В плика с офертата има документи идентифициращи 
участника, четири броя технически предложения за всяка ОП и четири 
отделни ценовите предложения (за всяка ОП). Председателят на комисията 
обяви предложените цени, за ОП№1– 46992,00 лв. с ДДС, за ОП№2 – 13440,00 
лв. с ДДС, за ОП№3 – 13200,00 лв. с ДДС и за ОП№4 – 2160,00 лв. с ДДС. 

Представените ценови предложения се подписаха от члена на 
комисията ц.сл. Шаламандов. 

2. Оферта на „Моникс Марин Сервиз” ООД гр. Варна. 
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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. 

Участника кандидатства за изпълнение на четирите обособени 
позиции на поръчката. В плика с офертата има документи идентифициращи 
участника, едно техническо предложение и една оферта съдържаща ценови 
предложения за охладителите във всяка ОП поотделно. Предвид на това, че 
няма сумирана цена на всяка ОП, председателят на комисията обяви 
предложените единични цени на отделните охладители. 

Документът с предложените цени се подписа от члена на комисията 
ц.сл. Шаламандов. 

Председателят на комисията обяви края на публичната част на 
заседанието.  

V.    РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 
1. Оферта на „РЕМС-МАР Сървисиз” ЕООД гр. Варна. 

Комисията констатира, че представените документи идентифициращи 
участника съответстващи на изискванията на обявата. Същият приема всички 
условия на поръчката и клаузите на приложения проект на договор.  

Представени са четири броя технически предложения, за всяка 
обособена позиция поотделно съгласно изискванията на обявата. Предлагат се 
охладители произведени в завод „Звезда”, Русия, продавач В/О „Тяжмаш” – 
Москва за ОП№1 и продавач В/О „Судимпорт” а за ОП№2, №3 и №4. 
Гаранция 12 месеца, налични сертификати, валидност на офертата 90 
(деветдесет) дни.  

Представените четири отделни ценовите предложения (за всяка ОП 
поотделно) са разработени съгласно приложения към обявата образец и 
възлизат на цена, за ОП№1 – 46992,00 лв. с ДДС, за ОП№2 – 13440,00 лв. с 
ДДС, за ОП№3 – 13200,00 лв. с ДДС и за ОП№4 – 2160,00 лв. с ДДС. 

2. Оферта на „Моникс Марин Сервиз” ООД гр. Варна. 
Комисията констатира, че представените документи идентифициращи 

участника съответстващи на изискванията на обявата. Същият приема всички 
условия на поръчката и клаузите на приложения проект на договор.  

Представено е едно общо техническо предложение, а не отделни за 
всяка ОП за която се кандидатства, както се изисква в обявата. Същото не 
съдържа изискуемата съгласно обявата информация – предлагани охладители, 
производител, марка, модел, както и съответствието им с установените в 
обявата изисквания.  

Представен е документ с наименование „Оферта”. Същото съдържа 
ценови предложение за всяка ОП, които не са разработени съгласно 
приложения към обявата образец. Няма посочени общи цени за съответните 
ОП. След извършеното от комисията сборуване на цените на отделните 
охладители, се установи, че предложените цени на ОП възлизат,  за ОП№1 – 
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35540,80 лв. с ДДС, за ОП№2 – 6144,00 лв. с ДДС, за ОП№3 – 6230,40 лв. с 
ДДС и за ОП№4 – 3439,20,00 лв. с ДДС.  

Комисията прие, че представените техническо и ценово предложения 
не съответстват на установените в обявата изисквания.   

VI. УЧАСТНИЦИ ОТСТРАНЕНИ ОТ УЧАСТИЕ: 
Комисията единодушно прие че офертата на „Моникс Марин Сервиз” 

ООД не съответства на посочените в обявата изисквания и реши същата да се 
отстрани от по-нататъшно участие и класиране. 

VII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: 
1. Предвид на това, че общата сума на единствения класиран 

участник възлиза на 75792,00 лв. с ДДС, комисията предлага, в съответствие с 
т. 6.4 от заповед на командира на ВМС №РД-01-852/04.11.2016 г. и т. 8 на 
обявата, с цел осигуряване на доставката с планираните финансови средства в 
размер на 68175,00 лв. с ДДС, да се намалят количествата охладители, както 
следва: 

1.1. По ОП №2, водо-маслен охладител тип СБ 1275-00-20-1 – от 
два на един; 

1.2. По ОП №3, водо-маслен охладител тип СБ 575-00-20-1 – от 
два на един; 

1.3. По ОП №4, водо-воден охладител тип 962.540.001– от два 
на един; 

2. Изпълнението на обществена поръчка „Доставка на охладители 
за двигатели с вътрешно горене” да се възложи на „РЕМС-МАР Сървисиз” 
ЕООД, на цена 68052,00 лв. с ДДС, по ОП, както следва: 

2.1. По ОП №1 „Охладители за двигател 
М412/М623/М401/М411” на цена 46992,00 лв. с ДДС; 

2.2. По ОП №2 „Охладители за главен двигател 3Д12” на цена 
10080,00 лв. с ДДС. 

2.3. По ОП №3 „Охладители за дизел-генератор 7Д6” на цена 
9900,00 лв. с ДДС. 

2.4. По ОП №4 „Охладители за дизел-генератор 4Ч10,5/13” на 
цена 1080,00 лв. с ДДС. 

КОМИСИЯ: 
Председател:  ц. сл.                        Енчо Илиев 
                            17.11.2016 г. 

Членове: 1. капитан III ранг Васил Захариев 
                            17.11.2016 г. 

 2. ц. сл.                         Георги Шаламандов 
                            17.11.2016 г. 
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