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ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

за резултатите от дейността на комисията по извършване на подбора на 
участниците, разглеждане и оценка на офертите на участниците в процедура на 
пряко договаряне по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане 
на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 200 броя триещи вложки за 
еластични плъзгалки за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове 
към "БДЖ-Товарни превози" ЕООД”, на основание чл.103, ал.З от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за прилагане 
на закона за обществените поръчки (ППЗОП).

На 19.01.2018 г. в 14:30 часа, в стая 209, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3 се 
състоя заседание на комисията, назначена Заповед № 01-01-442/06.12.2017 г. на 
Управителя на “БДЖ-Товарни превози” ЕООД, със задача да разгледа офертата на 
единствения участник, оцени и класира офертата му за участие в процедура на пряко 
договаряне по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
200 броя триещи вложки за еластични плъзгалки за обезпечаване необходимостта на 
вагоноремонтните цехове към "БДЖ-Товарни превози" ЕООД”, открита с Решение № 
23/24.11.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и публикувана на 
24.11.2017 г. в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията за обществени 
поръчки с УНП: 01558-2017-0023, в съответствие с разпоредбите на Закона за 
обществените поръчки /ЗОП/, Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки /ППЗОП/ и изискванията на Възложителя.

Комисията беше в състав от определените в заповедта основни членове:
1. Председател: 1ерт в отдел „Обществени поръчки и

проекти" на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД Товарни превози” ЕООД;
Членове:

2* и н ф о р м а ц и я т а  е з а л и ч е н а  н а  о с н о в а н и е  шсконсулт в отдел „Правен на „БДЖ-Товарни
превс ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП

3. "  ' ' ”  онт на товарни вагони, дирекция
„Ремонт на локомотиви и товарни вагони” при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД.

С оглед на това, предоставям на Вашето внимание да се запознаете с действията на 
комисията, отразени в Протокол № 1/06.12.2017 г., Протокол № 2/12.01.2018 г. и 
Протокола от проведените на 19.01.2018 г. преговори, както следва:

I. Резултати от предварителния подбор, разглеждането на техническото 
предложение и проведените преговори.

За участие в процедура на пряко договаряне за възлагане на обществената



поръчка с горецитирания предмет са поканени ,,КА-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и 
„КОЛОВАГ“ АД, с покана № 01 -25-4-1/24.11.2017 г. Членовете на комисията се 
запознаха със съдържанието на протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП, съгласно който в 
определения краен срок за получаване на оферти, в деловодството е получена една 
оферта, а именно: оферта с per. № 01-25-4-2/05.12.2017 г., 13:23 часа от „КОЛОВАГ” АД, 
адрес: гр. Септември, обл. Пазарджик, ул. „Любен Каравелов” Ле 2В. Членовете на 
комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП. На публичната част на 
заседанието на комисията по отваряне на офертата на участника „КОЛОВАГ“ АД в 
обществената поръчка не присъстваха негови представители. Работата на комисията е 
описана подробно в Протокол № 1/06.12.2017 г. Комисията разгледа документите в 
офертата и установи следното:

1. Документите в офертата отговарят на посочените в поканата изисквания на 
Възложителя по отношение на информацията за личното състояние на участника и в 
съответствие с критериите за подбор.

2. От предоставените в частта „Техническото предложение“ документи, комисията 
не можа да установи дали предложения от участника материал FR 105 за изработване на 
вложки за еластични опори, съответства на изискванията на ORE/ERRI В12.17. 8-мо 
издание от 1997 г„ технически документ № 12040005. С оглед на това, на основание 
чл.54, ал.13 от ППЗОП, комисията констатира, че участникът следва да предостави в 
срок до 08.01.2018 г. документ съгласно изискването, посочено в т.3.6., раздел V 
„Съдържание на опаковката на офертата за участие в пряко договаряне“ от поканата.

Протокол № 1/06.12.2017 г. се подписа от всички членове на комисията, публикува 
се на 21.12.2017 г. на профила на купувача на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, в раздела 
на поръчката с горецитирания предмет и същият ден се изпрати на участника 
„КОЛОВАГ“ АД.

В определения срок 08.01.2018 г„ участникът представи в деловодството на 
дружеството опаковка. Комисията разгледа представените в нея документи, описани 
подробно в Протокол № 2/12.01.2018 г. и констатира, че техническото предложение на 
участника „КОЛОВАГ“ за изпълнение на обществената поръчка с горецитирания предмет 
отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя.

Протокол Ш 2/12.01.2018 г. се подписа от всички членове на комисията, публикува 
се на 16.12.2017 г. на профила на купувача на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, в раздела 
на настоящата поръчка и същият ден се изпрати на участника „КОЛОВАГ“ АД, с писмо за 
провеждане на преговори.

На заседанието на 19.01.2018 г. за провеждане на преговорите, присъстваха 
основните членове на комисията и упълномощен представител на участника „КОЛОВАГ” 
АД - инж. Боян Йорданов, с нотариално заверено пълномощно.

Посочената в първоначалното и съответното му окончателно ценово предложение 
обща стойност за изпълнение на обществената поръчка е 4 200,00 лв. без ДДС.

Протоколът от проведените на 19.01.2018 г. преговори се подписа от всички 
членове на комисията и от присъствалия представител на участника и ще бъде публикуван 
ведно с настоящия доклад, на профила на купувача на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, в 
раздела на поръчката с горецитирания предмет.

II. Оценяване на допуснатите оферти:
Комисията не е констатирала при проверката на ценовото предложение на 

участника „КОЛОВАГ” АД аритметични грешки при получаването на общата стойност 
за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

С оглед на обстоятелството, че офертата на единствения участник отговаря на 
изискванията на ЗОП и на предварително обявените от възложителя условия, съдържащи 
се в документацията за участие, комисията реши да допусне до етап класиране офертата 
на „КОЛОВАГ” АД.

III. Класиране:
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С оглед на гореизложеното, комисията е извършила следното класиране по 
определения от Възложителя критерий за икономически най-изгодна оферта “най-ниска 
цена'’ на участника в процедура на пряко договаряне по реда ЗОП за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на 200 броя триещи вложки за еластични 
плъзгалки за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове към ”БДЖ- 
Товарни превози'’ ЕООД”, както следва:

- на първо място: „КОЛОВАГ” АД с предложена обща стойност в размер на 
4 200,00 лева (четиристотин и двадесет лева и нула стотинки) без ДДС.

Във връзка с извършената от комисията работа по оценка и класиране на 
представената оферта на единствения участник, на основание чл.60, ал.1, т.9 от ППЗОП, 
комисията предлага на Възложителя да сключи договор с предмет: Доставка на 200 броя 
триещи вложки за еластични плъзгалки за обезпечаване необходимостта на 
вагоноремонтните цехове към "БДЖ-Товарни превози” ЕООД” с класирания на първо 
място участник „КОЛОВАГ” АД.

Настоящият доклад е съставен от три страници, в един екземпляр се подписа от 
всички членове на комисията на 25.01.2018 г. и се предава на Възложителя за 
утвърждаване ведно с цялата документация, събрана в хода на проведената процедура за 
възлагане на обществената поръчка за вземане на решение.

Приложения: Протокол № 1/06.12.2017 г., Протокол № 2/12.01.2018 г. и Протокол 
от проведените на 19.01.2018 г. преговори

ПРЕДСЕДАТЕЛ: шова

ЧЛЕНОВЕ
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ 
ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП

1. .

нова
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П Р О Т О К О Л
от проведени преговори с „КОЛОВАГ“ АД

Настоящият протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на чл.103, 
ал.1 от ЗОП със Заповед № 01-01-442/06.12.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” 
ЕООД, натоварена със задача за извършване на подбора на участниците, разглеждане и оценка на 
офертите на участниците в пряко договаряне по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) 
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 200 броя триещи вложки за 
еластични плъзгалки за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове към "БДЖ- 
Товарни превози" ЕООД”, открита с Решение Хе 23/24.11.2017 г. на Управителя на „БДЖ- 
Товарни превози” ЕООД в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията за обществени 
поръчки с УНП: 0155В-2017-0023.

В заседание на 19.01.2018 г. от 14:00 часа, комисията започна своята работа съгласно 
раздел VHI от Глава пета на Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки 
(ППЗОП), в състав:

1. Председател: \ рт, ППОП в отдел „ОПП” при „БДЖ -
Товарни превози” ЕООД.

Основни членове:
2. Т рисконсулт в отдел „Правен” при „БДЖ-ТоварниИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ 

П р е В О З И "  ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП

3. ^ . т ши експерт, ремонт на товарни вагони, дирекция
„Ремонт на локомотиви и товарни вагони” при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД.

В настоящото заседание участникът „КОЛОВАГ” АД се представлява от инж. Боян 
в, упълномощен с пълномощно per. Хе 6094/22.11.2017 г. по описа на Наташа Хайтова, 

нотариус в район PC-Пазарджик, per, Х« 154 на Нотариална камара, който се подписа в списъка 
на присъставалите представители.

Председателят на комисията отвори запечатана непрозрачна опаковка с надпис: 
„Предлагани ценови параметри“, съдържащо първоначално ценово предложение.

Председателят в присъствието на всички членове на комисията и представителя на 
единствения участник, отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри” и съобщи 
първоначалното му ценово предложение, както следва:

1. Цената за доставка на 1 брой триеща вложка (116 022 10) за еластични плъзгалки е 21,00 
лв. без ДДС;

2. Общата стойност за доставка на 200 броя триещи вложки (116 022 10) за еластични 
плъзгалки, представляваща общата стойност за изпълнение на обществената поръчка е 4200,00 
лв. без ДДС.

Цените се разбират DDP, съгласно изискванията на INCOTERMS 2011 /включително 
опаковка, маркировка, транспорт, застраховка, мито/ до склад на Възложителя: Вагоноремонтен 
цех Подуяне, гр. София, ул. "Майчина слава" Х« 2 и не подлежат на промяна по време на 
изпълнение на договора.

Участникът е потвърдил условията и начина на плащане, и е попълнил банковата си
сметка.

Ценовото предложение е изготвено, съгласно приложения към поканата образец на 
Първоначално ценово предложение (Приложение Х° 3).

Комисията пристъпи към обсъждане на клаузите на проекта на договора и окончателното 
ценово предложение на участника.



Представителят на участника заяви, че е съгласен и приема клаузите на проекта на 
договор.

Комисията проведе договаряне по отношение на представеното първоначално ценово 
предложение с представителя на участника „КОЛОВАГ” АД, като той заяви, че представеното 
първоначално ценово предложение представлява окончателно такова за изпълнение предмета на 
обществената поръчка.

Договарянето приключи в 14:30 часа.
Настоящият протокол се състои от две страници и е съставен в 1 екземпляр.

Приложения: 1. Списък на присъствалите представители на участника с приложено 
пълномощно;

2, Окончателно ценово предложение;

Председател на Комисията: За „КОЛО^АГ” АД:

гя Стоянова I Йорданов

Членове:

1. ,
г

за

2.^ ще нова

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ 
ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП
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списък
на присъствалите представители на участниците в процедура на пряко договаряне по ЗОП с предмет: „Доставка на 200 броя 

триещи вложки за еластични плъзгалки за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове към "БДЖ-Товарни превози"
ЕООД”, при действията на комисията на 19.01.2018 г„ 14:00 часа

Мг
по
ред Участник Представител Качество на представителя Пълномощно Мг

Подпис на 
представителя

1 2 3 4 5 6

 ̂ с •/'
с

^  Г \

U /

•Ъ £ A  H d M O C t / f p -  U
\

\ f  G



до
„БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3 
1080 ГР. СОФИЯ

ОКОНЧАТЕЛНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вьв връзка с участието си в пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на 200 броя триещи вложки за еластични плъзгалки за обезпечаване 
необходимостта на вагоноремонтните цехове към "БДЖ-Товарни превози" ЕООД”, предлагаме 
да изпълним обществената поръчка съгласно посочените от възложителя условия за участие в 
процедурата за възлагане на обществена поръчка и направеното от нас Техническо предложение 
при следните финансови условия:

Е Цената за доставка на 1 брой триеща вложка (116 022 10) за еластични плъзгалки е 
лв. без ДДС;

2. Общата стойност за доставка на 200 броя триещи вложки (116 022 10) за еластични 
плъзгалки, представляваща общата стойност за изпълнение на обществената поръчка е 
Х.2.9.Я̂ ..О.Олъ. без ДДС.

Цените се разбират DDP, съгласно изискванията на INCOTERMS 2011 /включително 
опаковка, маркировка, транспорт, застраховка, мито/ до склад на Възложителя: Вагоноремонтен 
цех Подуяне, гр. София, ул. "Майчина слава" № 2 и не подлежат на промяна по време на 
изпълнение на договора.

3. Условия и начин на плащане - плащането се извъпшва в лева. поспелством банков ппевол 
по сметка нал ^  Цзпъднцтедя в банка:, и н ф о р м а ц и я т а  е з а л и ч е н а  н а  о с н о в а н и е

ЧЛ.272ДОЛК, във ВРЪЗКА СЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП д 0  3Q

календарни дни след доставката на резервните части и представянето на документите, посочени в 
чл.З, ал. 1, раздел 11 от проекта на договора (Приложение № 11 към поканата за участие),

4. Декларирам, че настоящото предложение е със срок на валидност 3 (три) месеца след 
датата, определена за краен срок за представяне на офертите за участие, посочен в поканата.

дата .
гр.

подпис у
(име и фатСшлия̂ ) ,,, ^
(качество на представляващия 
участника) </*- )*( & д

t./т^Нз
0? <£ A (fO  M O O lJ  f r i t  PQ_
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ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ 
ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП



„ К О Л О В А Г “ А Д  
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ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ 
ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният

в качеството си на Изпълнителен директор на „КОЛОВАГ” АД, гр. 
Септември, ул.”Любен Каравелов” № 2 В, вписано в Търговския регистър при Агенцията по 
вписванията, ЕИК 112131492
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Да представляват заедно и поотделно „КОЛОВАГ” АД пред „КДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ”
ЕООД с право:

1. да подадат документи за участие в предварителния подбор на процедура на договаряне с 
предварителна покана за участие по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Преокомплектоване на 313 бр. колооси с нови колела 0920 мм „несиметричен” тип и 
окомплектоване на 311 бр. оси с нови колела 0920 мм „несиметричен” тип за товарни 
вагони, собственост на ,,БДЖ-Товарни превози” ЕООД за едногодишен период”
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7. щото пълномощно.

А

Всички клаузи от настоящото пълномощно да се тълкуват 
упълномощените.

зцрло в полза правата на

УПЪЛНОМОЩИТЕ.
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