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П Р О Т О К О Л
N~ 4
от разглеждането , оценяването и класирането на предложенията по открита
процедура с предмеr.
"Доставка, на ДМА по обособени позиции, както следва :
Обособена позиция 1. Инфрачервена (термо) камера
Обособена позиция 2. Лазер
Обособена позиция З . Система за анализ на горивния процес и диагностика
на дизелови двигатели
Обособена позиция 4. Датчик за въртящ момент
Обособена позиция 5. Вибродиагностичен уред
Обособена позиция 6. Преносим газоанализатор "
Комисията назначена със Заповед Ns РД-332/31.10.2014 г. на
1.
Началника на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров" за провеждане на горепосочената
процедура се събра на 05.01.2015 г. в 10. ООч . в Административната сграда на
ВВМУ да извърши разглеждане , оценяване и класиране на предложенията в
следния състав :
Председател : ц. сл. в МО Радко Радев — главен юрисконсулт
Членове : 1. капитан лейтенант Ивайло Бакалов — асистент в катедра
„Корабни и силови уредби"
2. доц. д-р Юлиян Минчев — преподавател в катедра „Техническа
меканика"
3. ц . сл . в МО Милена Банкова
4. ц . сл . в МО Мария Тачева

/
Поради ползване на платен годишен отпуск ц . сл . в МО Милена Банкова е
заместена от резервния член ц . сл . в МО Анна Тодорова.
за
2. Комисията констатира, че в отговор на изпратените писма
предоставяне на разяснения съгласно чл. 68, ал . 11. т. 2 ,,а и „б" са получени

отговоnи както слепва:
~

Ns

Наименование на Кандидата

Регистрационен

Дата на

номер на
разяснението

получаване
на
азяснението

~

1.

,ДЕ ЦЕ ЕС бълга ия" ООД

Вх. факс Ns 668

09.12.2014 г.

2.

„Белком" ООД

Вх. факсN 672

10.12.2014 г.

3.

„Визикомп" ООД

Вх. факс Ns 679

12.12.2014 г.

3. Отговорите на участниците са подадени преди крайният срок, поради
което комисията пристъпи към разглеждането им .
Обособена позиция 2. Лазер :
„Визикомп " ООД
- Кандидаrьт е представил техническо описание на лазера на български
език на Техническа оферта ( Образец Ns 2) и Приложение № 1 към
Техническата оферта.

Представил е разяснение относно отклоненията на лазера, с което
комисията приема, че кандидата отговаря на техническите изиксвания на
Възложителя .
Обособена позидия б. Преносим газоанализатор
„Белком " ООД
- Кандидатът е представил Техническа оферта (Образец N22), Приложение

N 1 Техническо описание на преносимия газоанализатор описанието на
български език. Комисията приема, че кандидата отговаря на техническите
изиксвания на Възложителя .

„ЛОКАТОР-К" ООД

Кандидата нё е отговорил в срок на поставения от комисията въпрос
относно срока за изпълнение . Срокът за изпълнение посочен в текническата
оферта (Образец N22) и декларация (Образец Ns 16) е различен .
Комисията, като прецени, че кандидата отговаря изцяло на техническите

изисквания и посочените два срока за изпълнение са в срока посочен в
обявлението в т.II. 3), комисията счита, че кандидата не следва да бъде

отстранен .

7/7
Срок за изпълнение е посочен от кандидата в два документа: техническата
оферта — 60 календарни дни и декларация образец Ns 16 — 30 календарни дни.
Първия документ —Техническа оферта касае техническото предложение на
кандидата . Втория посочен документ е Декларация за предложения от
участника срок . Комисията предлага да се приеме за валиден срокът посочен в
специализираната декларация образец N 16, която Възложителят е отдал в
образец, с единственото предназначение , кандидата да впише срок за
изпълнение на поръчката . Предвид горното комисията предлага да се приеме
за срок на изпълнение срокът посочен в Декларация образец N 16 — 30
календарни дни .
Комисията приема, че кандидата отговаря на техническите изисквания на
Възложителя .
„ЦЕ ЦЕ ЕС — България " ООД
Два пъти е посочен срокът за изпълнение на процедурата в техническата
оферта (Образец Ns2) и той е различен — 6 седмици и 45 календарни дни. В
декларация (Образец № 16) посоченият срок е 45 дни. В отговорът си
кандидата посочва, като валиден срокът посочен в Декларация образец № 16 —
45 дни . Комисията приема, че кандидата отговаря на техническите изисквания
на Възложителя .
4. Комисията ще продължи работата си с публичното отваряне на плик
Ns 3 на 08.0 1 .20 1 5 г. от 11.00 часа, като за това ще уведоми кандидатите чрез
поместване на съобщение на сайта на ВВМУ , раздел "Обществени поръчки —
профил на купувача".

Комисията завърши настоящият протокол в 11.30 ч. на 05.01.2015 г.

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ : i

Радев
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рова

Мария Тачева

