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РЕШЕНИЕ
за класиране на участниците и определяке на изпълнител
на обществената поръчка

На основание чл .73 от ЗОП, протокол

1 с рег. Ns 3890/04.11.2014 г;

2 с рег . Ns 4195/28.11.2014 г.; протокол N 3 с рег. N2 4350
протокол
/08.12.2014 г.; протокол N2 4 с рег. Ns 14/05.01.2015 г.; протокол Ns 5 с рег. N~
64/09.01.2015 г. и протокол Ns б с рег. Ns 255/23.01.2015 г. на комисията
заповед № FД-332/31.10.2014 г. за разглеждане , оценка и
назначена със
класиране на предложенията за участие в обществена поръчка с предмет :
"Доставка, на ДМА по обособени позиции , както следва :
Обособена позиция 1. Инфрачервена (термо) камера
Обособена позиция 2. Лазер
Обособена позиция 3. 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 б . Преносим газоанализатор"

ОБЯВЯВАМ :
I. Като възприемам мотивите на комисията за разглеждане , оценка и
класиране на предложенията за участие в обществена поръчка с предмет :
"Доставка, на ДVIА по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1. Инфрачервена (термо) камера
Обособена позиция 2. Лазер

Обособена позиция 3. 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 б . Преносим газоанализатор"
I. ОБЯВЯВАМ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ :
Позиция 1. Инфрачервена (термо) камера
Кандидатите ЕТ „Стефан 3 апрянов", „ Дрегер Сейфти България" ЕООД и
„Ротонда" ООД не отговарят на изискванията , поставени от възложителя .

Не се класират кадидатите и процедурата по обособената позиция се
прекратява на основание чл .39, ал .1, т .2 от ЗОП.
Позиция 2. Лазер
I. "Визикомп " ООД
Позиция З . Система за анализ на горивния процес и диагностика на
дизелови двигатели
I. "Комп .А.К." ООД
Позиция 4. Датчик за въртящ момент
Кандидатът „ Сигма Метро"
поставени от възложителя .

ЕООД

не

отговаря

на

изискванията ,

Не се класира кадидата и процедурата по обособената позиция се
прекратява на основание чл .39, ал .1, т.2 от ЗОП.
Позиция 5. Вибродиагностичен уред
Кандидатите „Интраком Трейд" ЕООД и „Програмтех" ЕООД не
отговарят на изискванията, поставени от възложителя .

Не се класират кадидатите и процедурата по обособената позиция се
прекратява на основание чл .39, ал .1, т.2 от ЗОП.
Позиция 6. Преносим газоанализатор "
I. "Дрегер сейфти България "ЕООД;

II. "Белком" ООД;
III. "ЦЕ ЦЕ ЕС България " ООД;
IV. "Локатор - К" ООД.

II. Обявявам участника, класиран на първо място
за изпълнител на обществената поръчка по позиции , както следва :
Позиция 2. Лазер - " Визикомп " ООД
Позиция З . Система за анализ на горивния процес и диагностика на
дизелови двигатели - " Комп .А.К." ООД
Позиция б. Преносим газоанализатор" - дрегер сейфти
България " ЕООД
;

Мотиви : Критерия за оценка на офертите е най — ниска предложена цена
и определените за изпълнители фирми са предложили най-ниска цена за
съответната позиция .
III. Отстранени в процедурата участници и оферти . Мотиви .
3.1. На основание чл .б9 ал .1 т.3 от ЗОП са отстранени :
3.1.1. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
- ЕТ „ Стефан 3апрянов"

Предложението на кандидата не отговаря напълно на предварително
заложените минимални изисквания от ВВМУ „Н . Й.Вапцаров ":
Срокът за изпълнение посочен в техническата оферта (Образец Ns2) и
декларация (Образец Ns 16) е различен .
Кандидаrьт предлага спектрален диапазон - от 8 до 14 µт (микрометра).
Изискването е за спектрален диапазон от 7,5 до 13,5 µт (микрометра);
Кандидаrьт предлага инфрачервена (термо ) камера с възмност за
откриване на цел с човешки размери > 1 киломеrьр . Изискването е за от
960 метра до 2,5 километра;
Кандидаrьт предлага възможност на цифрово увеличение два пъти .
Изискването е за четири пъти ;
Кандидатът предлага температурен диапазон на работната среда от -20°С
до +50°С . Изисването е за температурен диапазон на работната среда от 20°С до +60°С ;
Кандидаrьт предлага инфрачервена (термо ) камера отговаряща на стандарт

IP54. Изисването е за стандарт IP67;
Кандидаrьт предлага възможност за разпозване на човешка фигура на
разстояние минимум 1000 метра . Изискването е за на разстояние минимум
450 метра;
- „Дрегер Сейфти България" ЕООД
Предложението на кандидата не отговаря

минимални изисквания ат BBNdY „Н .Й.Вапцаров":

напълно

на

заложените

~

- Кандидаrьт предлага инфрачервена (термо ) камера отговаряща на`.

стандарт IP66 и NEMA6. Изискването е за стандарт IP67.
- „ Ротонда " ООД
Предложението на кандидата не отговаря напълно на предварително
заложените минимални изисквания от ВВМУ „Н . Й . Вапцаров ":
Кандидаrьт предлага инфрачервена (термо) камера с възможност за
откриване на цел с човешки размери до 2,9 километра . От подадената оферта

не става ясно от колко километра има възможност за откриване на цел с
човешки размери .
Кандидаrьт предлага инфрачервена (термо) камера отговаряща на стандарт

IP66. Изискването е за стандарт IP67.
3.2. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4
- „ Сигма Метро " БООД

Предложението на кандидата не отговаря напълно на предварително
заложените минимални изисквания от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров":

Кандидаrьт предлага температурен диапазон от -10 °С до +60 °С .
Изискването е за температурен диапазон от -15 °С до +40 °С .
3.3. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5
- „ Интраком Трейд " ЕООД
Предложението на кандидата не отговаря напълно на предварително
заложените минимални изисквания от ВВМУ „Н. Й.Вапцаров":
Кандидаrьт предоставя батерия , но не е посочил часовете на непрекъсната

работа, предоставя SD карта, но не е посочил капацитетът й, както и
обстоятелството , че представя цветен дисплей 16bit VGA, а изискването е за
24 bitcolor. Кандидатът не е посочил наличето на възможността за измерване
по маршрут като част от софтуера на вибродиагноститечен уред .
- „ Програмтех" ЕООД

Предложението на кандидата не отговаря напълно на предварително
заложените минимални изисквания от ВВМУ „Н . Й. Вапцаров":
Кандидата не е посочил колко бита е цветния дисплей , не е посочил също

и наличето на модул и модели за диагностика на корабно оборудване като
част от софтуера на вибродиагноститечен уред .
III. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване :
Комисия за защита на конкуренцията, с адрес : гр . София, бул .
"Витоша"N 18
Срок за подаване на жалби - 10 дни , от получаване на Решението за избор
на изпълнител .

На основание чл.73, ал.3 от ЗОП настоящото Решенйе да се изпрати в 3
дневен срок до всички участници .

На основание чл.73, ал.4 от ЗОП настоящото Решение , заедно с

протоколите от работата на комисията да се публикуват в същия ден с
изпращането на решението до участниците в профила на купувача на ВВМУ.
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