
Одобрявам: 
1 

ДОКЛАД 

от 07.11.2014 г. 

от дейността на комисията, назиачеиа със Заповед М! 187/09.10.2014 г., за 
прове:ждаие ua процедура за възлагаие ua обществетш поръчка с предмет: 
"Доставка на водолазио оборудване с коисумативи и принадлеJJсности" 

Днес,на 07.11.2014г. от 12:00 часа, в Института по океанология- БАН, Варна, 

по реда на чл.89, ал.2 и сл. от ЗОП, се проведе заседание на комисията за изготвяне 

и приемане на Доклад до възложителя по чл.89, ал.5 от ЗОП. 

Комисия в състав 

Председател: 

д-р Илия Щиркав Щиркав 

длъжност: инженер, ИО-БАН, гр. Варна 

Членове: 

1. Гергана Тодорова Георгиева 
на длъжност: финансов контрольор, ИО-БАН, гр. Варна 

2. Марина Петрова Богданова 
на длъжност: адвокат, с договор за правни услуги ИО-БАН 

3. Антон Илиев Кръстев 
на длъжност: асистент, ИО-БАН, гр. Варна 

4. д-р Илия Кръстев Кръстев 
на длъжност: инженер, ИО-БАН, гр. Варна 

обсъди резултатите от проведеното договаряне. 

В процедурата е заявил участие по предвидения в ЗОП и одобрената от 

Възложителя документация ред само кандидата "Дайвтек" ЕООД. Същият е 

допуснат и поканен за участие в договарянето по подадената от него първоначална 

оферта по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 

водолазно оборудване с консумативи и принадлежности" за нуждите на проект 

"HERAS", открита с решение N2 167 от 29.08.2014 г. 
Резултатите от договарянето са отразени в Протокол от 07.11.2014 г. 
В хода на преговорите, участникът "Дайвтек" ЕООД прие срокът за изпълнение 

да бъде съкратен от 60 на ЗО дни считано от датата на подписване на договор за 
възлагане на изпълнението. 

Промяна в цената на доставяните технически продукти, не бе постигната. По

ниска цена е възможна, но тя би означавала по-ниско качество на техническите 

продукти предмет на доставката. С оглед предназначението на доставяните 

продукти за работа при специфични и рискови за здравето условия, както и с оглед 

на високите изисквания на проект "HERAS, за чиито нужди са предназначени 



водолазното оборудване, консумативи и принадлежности, компромис с качеството е 

недопустим. 

След проведеното обсъждане Комисията, 

РЕI11И: 

На основание чл.89, ал.5 от ЗОП от ЗОП, извърши следното класиране: 

1-во място: "Дайвтек" ЕООД, ЕИК 131398101 с цена 33 218.88 лв (тридесет и 
три хиляди двеста и осемнадесет лева и 88 ст) без ДДС. 

Настоящият доклад, съставен на 07.11.2014 г, 12:30 часа, и цялата документация · 
за проведената процедура се предава на Възложителя за приемане на решение по 

чл.89, ал . б от ЗОП. 

Приложение: 

Протокол от заседание на комисията от 06.11.2014 г. 

Протокол за договаряне по чл.89 , ал.5 от ЗОП от 07.11.2014 г. 

Членове: 

1 . 

2. 

er. ан~еоргиева 

,//f 
Марина Богданова 

'"1~ .). 

· ъстев 

4. 
Илия Кръстев 



Одобрявам: 
1 

от 06.11.2014 г. 

от заседание на комисия, 1tазпачена със Заповед N.! 18 7109.1 О. 2014 г., за прове:ждане 
на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Достаю .. :а на 

водолазно оборудване с консумативи и принадлеJiсnости " 

Днес, 06.11.2014 г. от 17:30 часа в Институт по океанология- БАН, гр. Варна се 

проведе заседание на комисия по процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: "Доставка на водолазно оборудване с консумативи и принадлежности" 

открита с решение N2 167 от 29.08.2014 г. 

Състав на комисията 

Председател: 

д-р Илия Щиркав Щиркав 

длъжност: инженер, ИО-БАН, гр. Варна 

Членове: 

1. Гергана Тодорова Георгиева 
на длъжност: финансов контрольор, ИО-БАН, гр. Варна 

2. Марина Петрова Богданова 
на длъжност: адвокат, с договор за правни услуги ИО-БАН 

3. Антон Илиев Кръстев 
на длъжност: асистент, ИО-БАН, гр. Варна 

4. д-р Илия Кръстев Кръстев 
на длъжност: инженер, ИО БАН, гр. Варна 

Не присъстват представители на участниците в процедурата. 

1. Комисията констатира, че в посочения в поканата, изх.N2 377 от 27.10.2014 г. , 

за представяне на първоначална оферта срок е постъпила такава от участника 

"Дайвтек"ЕООД, ЕИК131398101, с вх.N2357, получена на 06.11.2014г. в 

09:59. 

11. Офертата е получена в запечатан непрозрачен плик с надпис на подател, 

получател и предмет на обществената поръчка. 

111. Комисията отвори първоначалната оферта на участника и констатира, че тя 
съдържа два запечатани непрозрачни плика: 

Папка "Общи документи", съдържаща списък на документите, приложени към 

офертата, оферта за участие в процедурата по образец. 

Плик 1 с наименование "Предложение за изпълнение" и 

Плик 2 с наименование "Предлагана цена" 

IV. Трима от членовете на комисията подписаха плик N2 2. 



V. Комисията отвори плик N2 1 на участника "Дайвтек" ЕООД и оповести, че в 
него се съдържа техническото предложение за изпълнение на поръчката, 

съставено съгласно изискванията на одобрената от Възложителя документация. 

VI. Комисията пристъпи към разглеждане на представената първоначална оферта. 

1. Комисията констатира, че техническото предложение е изготвено съгласно 
изискванията на образеца от одобрената документация, съдържа описание по 

вид, количество и параметри на всички обявени от Възложителя технически 

продукти, предмет на поръчката, както и срок, определен в рамките на 

обявения от Възложителя срок за изпълнение. 

2. Комисията отвори плик N2 2 съдържащ предлаганата от участника цена в 
размер на 33 218.88 лв без ДДС, изготвена съгласно изискванията и в образец 
посочени одобрената документация. 

3. Комисията извърши проверка на описаните от участника технически 

продукти /водолазно оборудване, консумативи и принадлежности/, включени 

в предложената цена,за съответствието им по вид, брой, обявени от 

възложителя технически параметри. 

4. Комисията констатира, че в предложената цена са включени стойност на 
всички технически продукти, обявени от възложителя и представляващи 

предмет на обществената поръчка, опаковка маркировка, транспортни 

разходи и застраховки, гаранции за качество. Същите са в обем и с 

технически параметри съгласно изискванията на Възложителя. 

Комисията констатира, че участникът е представил първоначална оферта 

съответстваща на изискванията на възложителя. 

Договаряне с "Дайвтек"ЕООД ще се проведе на обявените в поканата дата, час и 

място. 

Протоколът се състави и подписа на 06.11.2014 г. в 18:30 часа. 

Председател: 

Членове: / 

1. /) 1 

r 

д 2. 1 
Марина Богданова 

З.~ев 
4. ~ 

Илия Кръстев 



l 
Одобрявам: 

от 07.11.2014 г. 

от заседание на комисия, назпачена със Заповед N!! 187109. 10.2014 г., за прове:J1сдане 
11а процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 

водолаз11о оборудване с консумативи и припадле:JJСllости " 

Днес,на 07.11.2014 г. от 10:30 часа, в Института по океанология - БАН, Варна, 

по реда на чл.89, ал.2 и сл. от ЗОП, се проведе договаряне с участника "Дайвтек" 

ЕООД, ЕИК 1313981 О 1 по подадената от него първоначална оферта по процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на водолазно оборудване с 

консумативи и принадлежности" за нуждите на проект "HERAS", открита с 

решение N2 167 от 29.08.2014 г. 

Състав на комисията 

Председател: 

д-р Илия Щиркав Щиркав 

длъжност: инженер, ИО-БАН, гр. Варна 

Членове: 

1. Гергана Тодорова Георгиева 
на длъжност: финансов контрольор, ИО-БАН, гр. Варна 

2. Марина Петрова Богданова 
на длъжност: адвокат, с договор за правни услуги ИО-БАН 

3. Антон Илиев Кръстев 
на длъжност: асистент, ИО-БАН, гр. Варна 

4. д-р Илия Кръстев Кръстев 
на длъжност: инженер, ИО-БАН, гр. Варна 

и Борис Димчев Петков, ЕГН 8807316680, представител по пълномощие на 

участника "Дайвтек" ЕООД, съгласно пълномощно, рег.N2 9194 от 05.11.2014 г., 
нотариус Нели Лукова, рег.N2 536 на НК, район на действие РС София. 

I. По отношение на ценовото предложение 

1. Комисията предложи, предлаганата от участника "Дайвтек" ЕООД цена в 
размер на 33 218.88 лева, да бъде договорена в по-нисък разУiер, без това да 

се отрази на обема и качеството на оборудването и консумативите и 

принадлежностите към него. 

2. Пълномощникът Борис Петков заяви, че предложената цена е определена 
към възможния минимум за продуктите, предмет на поръчката и че 

намаляването И би довело до занижаване на качеството и надеждността на 

техническите продукти. Съществуват продукти с по-ниска цена, но те не 



отговарят на изискванията на Техническата спецификация от 

документацията. 

11. По отношение на срока за изпълнение на доставката 

1. Комисията предложи, определеният от участника "Дайвтек" ЕООД срок за 
изпълнение на доставката от 60 дни да бъде намален на ЗОдни, като в 

посочения по-кратък срок да бъдат доставени в пълен обем, всички описани 

в предложението за изпълнение и одобрената документация, технически 

продукти, предмет на поръчката. 

2. Участникът "Дайвтек" ЕООД, чрез представителя си прие възможен по
кратък срок за изпълнение, без това да се отрази на обема и качеството на 

изпълнение на поръчката от ЗО дни, считано от датата на подписване на 

договор за изпълнение с възложителя, в който да бъде отразен договореният 

по-кратък срок за изпълнение. 

III. С оглед на постигнатото при договарянето съгласие, представителят на 

"Дайвтек" ЕООД, приема, че ако бъде обявен за изпълнител, ще сключи 

договор при условията, посочени в проекта за договор (част от одобрената 

документация по поръчката), с отразяване на договорения по-кратък ЗО-дневен 

срок за изпълнение. 

Договарянето приключи на 07.11.2017 г. в 11 :ОО часа. 

Протоколът се състави и подписа от членовете на комисията на07 .11.2017 г. в 

11 :ЗО часа. 

Протоколът се предаде на Възложителя ведно с Доклад по чл.89 ал.5 от ЗОП. 

Председател: - --====. 

Членове: 

1. 
ана Георгиева 

(11, 

2. ~% 
Мариu~огданова 

.., 

.). 

4. 


	Заповед за първата комисия
	Договаряне



