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 ПРИЕМАМ:      към рег. № 21-28-358/24.07.2015г. 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  

„ОТБРАНИТЕЛНА АКВИЗИЦИЯ“  

 

.............../п/.........................../ВЕНИСЛАВ ЦАНОВ/ 

                             _24.07.2015 г 

 

ПРОТОКОЛ 

по чл.83, ал.1 от Закона за обществени поръчки 

от дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗОП-16/18.03.2015г., във 

връзка с Решение № 9/02.02.2015г. за откриване на ограничена процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за 

радиолокационни станции от основния компонент 1РЛ139МВ/МВ1 и на 

радиолокационни запитвачи MSR-2000 I” 

 

 

На 08.06.2015г. комисия, назначена със заповед № ЗОП-16/18.03.2015г. 

на Директора на дирекция „Инвестиции в отбраната“, в състав: 

Председател: Емил Тодоров – дирекция „Инвестиции в отбраната“ - МО 

и членове:  

1. Диана Недялкова – юрист от дирекция „Правно-нормативна дейност”; 

2. полк. Станимир Стойнов – командване на ВВС; 

3. подп. Любомир Тенчев – командване на ВВС; 

4. м-р Мирослав Христов – командване на ВВС; 

5. м-р Илиан Илиев – военно формирование 44510-София; 

6. подп. Петко Бончев – дирекция „Планиране, програмиране и 

бюджет”; 

7. Йордан Цветков – институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“; 

8. кап. Илиян Стоянчов – служба „Военна полиция“,  
 

се събра на публично заседание за отваряне на постъпилите оферти за 

участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Доставка на резервни части за радиолокационни станции от 

основния компонент 1РЛ139МВ/МВ1 и на радиолокационни запитвачи MSR-

2000 I”. Офертите са подадени в отговор на Покани за представяне на оферти 

с рег. № 21-28-358/30.04.2015г., изпратени на основание чл.79, ал.13 от Закона 

за обществените поръчки (ЗОП). 

Покана за представяне на оферта по обособена позиция № 1 е изпратена 

до следните кандидати: 

- Консорциум  „ТМСР“; 

- „Снабдяване и търговия – МО“  ЕООД. 
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Покана за представяне на оферта по обособена позиция № 2 е изпратена 

до кандидата „Снабдяване и търговия – МО“  ЕООД. 

 

Комисията започна своята работа със запознаване със списъка на 

получените оферти, подписан от директора на дирекция „Инвестиции в 

отбраната“.  

I. СПИСЪК НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ 

 

№ Фирма Вх. № Час Дата 

1. Консорциум  „ТМСР“ - по обос. поз. № 1 543/оф. 14:50 04.06.2015 г. 

2. „Снабдяване и търговия – МО“  ЕООД - 

по обос. поз. № 2 
544/оф. 17:00 04.06.2015 г. 

От поканените кандидати оферта по обособена позиция № 1 не е подал 

кандидатът „Снабдяване и търговия – МО“  ЕООД. 

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители 

на участниците или други лица. 

Комисията констатира, че офертите са подадени в срока, посочен в 

Поканите за представяне на оферти и са съгласно изискванията на чл.82, ал.1 и 

2 от ЗОП. 

II. ОТВАРЯНЕ НА ПЛИКОВЕТЕ С ОФЕРТИТЕ 
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с офертите по реда на 

тяхното постъпване: 

1. Консорциум  „ТМСР“ за обособена позиция № 1.  

Комисията провери за наличието на два отделни запечатани и 

непрозрачни плика, след което плик № 2 „Предлагана цена“ на участника беше 

разписан от всички членовете на комисията. След подписване на плик № 2 на 

участника, председателят на комисията отвори плик № 1 – предложение за 

изпълнение на поръчката и оповести документите, които той съдържа. Трима 

от членовете на комисията подписаха документите в плик № 1. 

2. „Снабдяване и търговия – МО“  ЕООД – за обособена позиция № 2. 

Комисията провери за наличието на два отделни запечатани и 

непрозрачни плика, след което плик № 2 „Предлагана цена“ на участника беше 

разписан от всички от членовете на комисията. След подписване на плик № 2 

на участника, председателят на комисията отвори плик № 1 и оповести 

документите, които той съдържа. Трима от членовете на комисията подписаха 

документите в плик № 1 – предложение за изпълнение на поръчката. 

III. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В 

ПЛИКОВЕ № 1 НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО СЪОТВЕТНИТЕ ОБОСОБЕНИ 

ПОЗИЦИИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО ИМ С ИЗИСКВАНИЯТА НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
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След като разгледа предложенията за изпълнение на поръчката на 

участниците, комисията установи следното: 

За Консорциум  „ТМСР“ 

1. Комисията установи разлика в изписването на 

номенклатурите/номенклатурните номера на резервните части отразени в 

техническото предложение в свободен текст на участника с тези, изисквани от 

Възложителя, съгласно Приложение № 1 на Техническа спецификация ТС 

Р67.1979.14-ВО по позиции (№ по ред от таблицата), както следва: 

а) за 1РЛ139МВ - № по ред: 11, 54, 55, 74, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 

94, 95, 96, 97, 98 и 100; 

б) за 1РЛ139МВ1 - № по ред: 9, 10, 29 и 30. 

2. Комисията установи, че предлаганият срок за изпълнение на 

поръчката е не по-голям от 12 (дванадесет) месеца от подписване на договора. 

В тази връзка и на основание чл.82, ал.10, във вр. с чл.68, ал.11, т.2, 

буква „а“ от ЗОП, комисията реши да изиска от участника в срок от пет 

работни дни да представи разяснения относно разликата в 

номенклатурите/номенклатурните номера на предлаганите от него резервни 

части с тези, изисквани от Възложителя. 

За „Снабдяване и търговия – МО“  ЕООД 

1. Предложението за изпълнение на поръчката на участника е изготвено 

в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Глава V, т.1.2.6.1. 

от документацията за възлагане на обществената поръчка. 

2. Предлаганият срок за изпълнение на поръчката е не по-дълъг от 12 

(дванадесет) месеца от сключване на договора. 

Във връзка с гореизложеното комисията реши, че предложението за 

изпълнение на поръчката на участника „Снабдяване и търговия – МО“  ЕООД 

по обособена позиция № 2 отговаря на изискванията на възложителя. Предвид 

горното, комисията допуска участника до отваряне на ценовото предложение 

по обособена позиция № 2. 

Резултати от разглеждане на допълнително представените 

документи от Консорциум „ТМСР“ на основание чл.68, ал.11 от ЗОП. 

На 18.06.2015г. комисията се събра за разглеждане разясненията на 

участника Консорциум  „ТМСР“, поискани му от председателя на комисията с 

писмо рег. № 21-28-358/10.06.2015г., изпратено по факс.  

В разясненията на участника се посочва, че за изделие 1РЛ139 МВ 

номенклатурите на съответните резервни части в предложението му за 

изпълнение на поръчката са съгласно „Ведомость ЗИП-2“ ЯБ1.000.016-22 

ЗИ.2,  която е част от документацията на производителя на РЛС. За изделие 

1РЛ139 МВ1 резервните части по позиции № по ред: 9, 10, 29 и 30 са с 

променени наименования след 2014г. и се изписват така, както са посочени в 
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техническото предложение на участника. Съгласно т.3.1.1 от ТС Р67.1979.14-

ВО, номенклатурите на всички доставяни резервни части трябва да 

съответстват на посочените в оригиналната каталожна документация на 

изделията. В предоставеното разяснение се посочва, че доставяните изделия 

от участника са съгласно оригинална документация „Ведомость ЗИП-2“ 

ЯБ1.000.016-22 ЗИ.2. 

Участникът Консорциум  „ТМСР“, на база на проведените от него 

консултации с производителя на предлаганите РЛС 1РЛ139МВ/МВ1, 

декларира, че всички оферирани от него резервни части напълно отговарят на 

изискващите се такива по Техническа спецификация ТС Р67.1979.14-ВО и 

влагането им в изделия 1РЛ139МВ и 1РЛ139МВ1 по никакъв начин няма да 

наруши техническите параметри на тези изделия.  

Техническите специалисти от комисията се съгласиха с представените 

рзяснения и декларирани обстоятелства от участника относно съответствието 

на посочените в техническото предложение резервни части с изискванията на 

Възложителя. 

Във връзка с гореизложеното комисията реши, че предложението за 

изпълнение на поръчката на участника Консорциум  „ТМСР“ по обособена 

позиция № 1 отговаря на изискванията на Възложителя. Предвид горното, 

комисията допуска участника до отваряне на ценовото предложение по 

обособена позиция № 1. 

IV. СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО 

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1. По обособена позиция 1 – Консорциум  „ТМСР“ 

2. По обособена позиция 2 – „Снабдяване и търговия – МО“  ЕООД 

Комисията насрочи публичното заседание за отваряне на ценовите 

предложения на 24.06.2015г. от 10:00ч. Съобщението за публичното заседание 

за отваряне на плик 2 „Предлагана цена” бе публикувано на интернет 

страницата на Възложителя - профил на купувача, в съответствие с 

разпоредбата на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП. 

V. ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

На 24.06.2015г. в 10:00ч. комисията се събра в пълен състав, за да 

проведе публично заседание за отваряне на ценовите предложения по 

процедурата.  

На публичното заседание не присъстваха представители на 

участниците или други лица. 

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници и оповестяването им: 

1. По обособена позиция № 1: 
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Консорциум  „ТМСР“ 

Председателят на комисията отвори ценовото предложение на 

участника и оповести предлаганата цена.  

Предлаганата от Консорциум  „ТМСР“ обща цена по обособена 

позиция № 1 е следната: 

529 331,00 EUR без ДДС 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на 

участника. 

2. По обособена позиция № 2: 

„Снабдяване и търговия – МО“  ЕООД 

Председателят на комисията отвори ценовото предложение на 

участника и оповести предлаганата цена.  

Предлаганата от „Снабдяване и търговия – МО“  ЕООД обща цена по 

обособена позиция № 2 е следната: 

619 648,60 EUR без ДДС 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на 

участника. 

VI. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО ИМ С 

ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

Комисията продължи работата си като разгледа ценовите предложения 

на участниците за съответствието им с изискванията на Възложителя и 

установи следното: 

1. По обособена позиция № 1: 

След сумиране на единичните цени, предложени от участника 

Консорциум  „ТМСР“ за всички изделия по Приложение 1 на Техническа 

спецификация ТС Р67.1979.14-ВО, комисията установи, че сумата е 576 520,30 

EUR, а не 529 331,00 EUR, каквато е предложил участникът. Съществува 

разлика между сбора от предложените от участника единични цени и 

записаната в ценовото предложение обща цена, по която се извършва 

оценката на офертата. Съгласно т.2 от забележка към приложение 12 – образец 

на ценово предложение от документацията за участие за целите на оценката 

на офертата на последния ред от таблицата участникът попълва обща цена за 

обособената позиция, която е сбор от единичните цени, предложени за всички 

изделия по съответната обособена позиция. 

2. По обособена позиция № 2: 

След сумиране на предложените единични цени от участника 

„Снабдяване и търговия – МО“  ЕООД за всички изделия по Приложение 2 на 

Техническа спецификация ТС Р67.1979.14-ВО, комисията установи, че общата 
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им сума не е равна на 619 648,60 EUR, каквато е предложил участникът в 

последния ред от таблицата на ценовото си предложение. Съществува разлика 

между сбора от предложените от участника единични цени и записаната в 

ценовото предложение обща цена, по която се извършва оценката на офертата.  

Съгласно т.2 от забележка към приложение 12 – образец на ценово 

предложение от документацията за участие за целите на оценката на офертата 

на последния ред от таблицата участникът попълва обща цена за обособената 

позиция, която е сбор от единичните цени, предложени за всички изделия по 

съответната обособена позиция. 

Комисията реши да изиска от участниците в срок от пет работни дни да 

представят разяснение на какво се дължи разликата между сбора от 

единичните цени и посочената сума в последния ред на ценовите им 

предложения. 

  На 13.07.2015г. комисията се събра за разглеждане разясненията на 

участниците Консорциум  „ТМСР“ и „Снабдяване и търговия – МО“  ЕООД, 

поискани им от председателя на комисията с писма рег. № 21-28-358/ 

25.06.2015г., изпратени по факс. В работата на комисията се включиха 

основният член Славчо Добрев Славов на мястото на резервния подп. Петко 

Маринов Бончев от дирекция „Планиране, програмиране и бюджет” и 

резервният член полк. Даниел Георгиев Докев от военно формирование 44510-

София на мястото на основния член подп. Любомир Кирилов Тенчев от 

командване на ВВС.  

В разяснението си участникът Консорциум  „ТМСР“ декларира, че 

допуснатата разлика между сумата на единичните цени и сумата, посочена на 

последния ред в ценовото му предложение се дължи на аритметична грешка, 

като сумата на последния ред на ценовото предложение следва да се чете 

576 520,30 EUR.  

В разяснението си участникът „Снабдяване и търговия – МО“  ЕООД 

посочва, че разликата се дължи в обстоятелството, че се е получило 

механично сумиране за цялото количество резервни части по приложение №2 

на ТС Р67.1979.14-ВО, вместо само сумиране на единичните цени за целите на 

оценката, поради което посочената от него сума следва да се счита за 

техническа грешка. 

Участниците посочват, че потвърждават предложените от тях единични 

цени, които не съответстват по сбор на определената обща цена, въз основа на 

която се извършва оценката на офертите.  

На основание чл.71, ал.1 от ЗОП във вр. с чл. 82, ал.10 от ЗОП 

комисията разглежда допуснатите оферти за съответствие с предварително 

обявените условия от възложителя. 

Предвид направените констатации от комисията при разглеждането на 

ценовите предложения на Консорциум  „ТМСР“ и „Снабдяване и търговия – 
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МО“  ЕООД и след представените разяснения от участниците, съответно по 

обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, комисията установи 

следното:  Налице е несъответствие на ценовите предложения с изискванията 

на възложителя, заложени в документацията за участие. Ценовите 

предложения и на двамата участници не са попълнени коректно по образеца 

на ценово предложение – Приложение №12 от документацията, тъй като не е 

изпълнено условието по т.2 сумата от единичните цени да е равна на общата 

цена.    

Несъответствието не може да бъде отстранено чрез преизчисляване на 

цените в предложенията, тъй като това би се явило в противоречие с чл.68, 

ал.11, т.2, б.“б“ от ЗОП и условията за участие в процедурата, съдържащи се в 

Глава V, т.1.2.6.2.1, т.1.2.11 и т.1, т.2 и т.3 от Приложение 12 от 

документацията за участие в процедурата. Даването на възможност за 

коригиране на ценовите предложения на Консорциум „ТМСР“ и „Снабдяване 

и търговия – МО“  ЕООД, би се явявало по същество промяна на общата им 

цена, с която участват в процедурата, като елемент от ценовото им 

предложение. Съгласно разпоредбата на чл.68, ал.11, т.2, б. „б“ от ЗОП, 

ценовото предложение на участниците не може да бъде променяно. 

Възложителят също така не допуска представяне на варианти в офертата, в 

случая – повече от една цена, което противоречи на условията по процедурата 

и закона. Съгласно т.1.2.1 от Глава V от документацията за участие в 

процедурата, при изготвяне на офертата за участие, участникът, получил 

писмена покана за представяне на оферта, следва да се придържа точно към 

посочените от Възложителя изисквания, така както са формулирани в 

решението за откриване на процедурата, обявлението за обществена поръчка, 

документацията и поканата за участие. 

 VІI. СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА 

ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА  

 

Във връзка с чл.83, ал.1, т.3 и чл.71, ал.1 от ЗОП и т.1.2.1 от 

документацията за участие, комисията предлага на възложителя по: 

Обособена позиция № 1 – Доставка на резервни части за 

радиолокационни станции 1РЛ139МВ и 1РЛ139МВ1, участникът Консорциум  

„ТМСР“ да бъде отстранен поради несъответствие на представената оферта с 

изискванията на Глава V, т.1.2.6.2.1, т.1.2.11 и т.1, т.2 и т.3 от Приложение 12 

от документацията за участие.  

Обособена позиция № 2 – Доставка на резервни части за 

радиолокационни запитвачи MSR-2000 I, участникът Снабдяване и търговия – 

МО“  ЕООД да бъде отстранен, поради несъответствие на представената 

оферта с изискванията на Глава V, т.1.2.6.2.1, т.1.2.11 и т.1, т.2 и т.3 от 

Приложение 12 от документацията за участие. 
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Комисията предлага на Възложителя на основание чл.39, ал.1, т.2 да 

прекрати процедурата с мотивирано решение, поради това че всички оферти 

не отговарят на предварително обявените изисквания. 

Настоящият протокол е съставен и подписан на 16.07.2015г. 
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