
П Р О Т О К О Л  №1

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 № 23/24.11.2017 г. на Управителя на „БДЖ- 
Товарни превози” ЕООД в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията за обществени 
поръчки с УНП: 01558-2017-0023.

В публично заседание на 06.12.2017 г. от 10:00 часа, комисията започна своята работа 
съгласно раздел VIII от Глава пета на Правилника за прилагане на закона за обществените 
поръчки (ППЗОП), в състав:

1. Председател: инж. - Главен експерт, ППОП в отдел „ОПП” при „БДЖ -
Товарни превози” ЕООД.

^  Информацията е заличена на основание чл.2 от Закона за защита на личните данни, във връзка с чл.42лал.5 от ЗОПОсновни членове:
2. - Старши юрисконсулт в отдел „Правен” при „БДЖ-Товарни 

превози” ь и и д ;
3. иг -  Старши експерт, ремонт на товарни вагони, дирекция

„Ремонт на локомотиви и товарни вагони” при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД.

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. На 01.12.2017 г. на електронната поща opp tpMbdz.bg се получи писмо 
от представляващия „КА-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, че към момента не може да предложи оферта, 
която да удовлетворява изискванията на възложителя.

Председателят на комисията представи на членовете на комисията протокол по чл.48, ал.6 
от ППЗОП (ведно с регистрираната в деловодството оферта), подписан между него и 
представител на деловодството на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД.

След запознаване с протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП, комисията констатира, че в 
определения краен срок за получаване на заявления (16:45 часа на 05.12.2017 г.), в деловодството 
е получена една оферта, както следва:

- 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” № 2В.

Членовете на комисията подписаха декларации по чл.51, ал.8 от ППЗОП за деклариране 
на обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП, които са неразделна част от настоящия протокол.

На публичната част на заседанието на комисията по отваряне на офертата на участника 
„КОЛОВАГ“ АД в обществената поръчка не присъстваха негови представители.

При проверка на опаковката, съдържаща офертата на единствения участник, комисията 
констатира, че офертата отговаря на изискванията на ЗОП и предварително обявените условия 
т.е. офертата е подадена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, като върху нея 
са отбелязани: входящ номер, дата и час на постъпване на офертата, наименование на поръчката 
и данни за участника.

I. Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с офертата на единствения 
участник „КОЛОВАГ“, както следва:

1. Опаковката съдържа следното:
• Папка с документи, съдържащи информация за личното състояние на участниците и 

съответствие с критериите за подбор;
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' • Папка, съдържаща техническото предложение;
• 1 (един) отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

2. В изпълнение на чл.54, ал.4 от ППЗОП, тримата членове на комисията подписаха 
плика с надпис „Предлагани ценови параметри” и техническото предложение.

3. В изпълнение на чл.54, ал.З от ППЗОП, комисията оповести съдържанието на 
опаковката и при проверка на наличните в опаковката документи, комисията констатира, че 
участникът е представил подписана от представляващия участника декларация за липса на 
свързаност с друг участник в процедурата в съответствие с чл.101, ал.11 от ЗОП, но същата не е 
отбелязана в „Описа на предоставените документи”.

С това, комисията закри публичната част на заседанието си, и в 10:30 часа на 06.12.2017 г. 
премина към работа при закрито заседание.

II. Разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор

При извършената проверка комисията установи, че участникът е предоставил 
необходимите документи, съгласно изискванията на Възложителя и констатира, че участникът 
„КОЛОВАГ” АД отговаря на изискванията на Възложителя за личното състояние и на 
критериите за подбор, поради което комисията допуска участника до следващ етап в 
процедурата.

III. Разглеждане на техническото предложение на единствения участник 
„КОЛОВАГ“ АД:

1. нотариално заверено пълномощно № то описа на Наташа
_______7 ____г . . ^ .  -  г ____________ г____ , г ________ на Нотариална камера, съгласно което г-н

, Изпълнителен директор на „КОЛОВАГ“ АД упълномощава
Информацията е заличена на основание чл.2 от Закона за защита на личните данни, във връзка с чл.42лал.5 от ЗОП Г З В Л Я В З Т  З З С Д Н О  И П О О Т Д С Л Н О

„КОЛОВАГ“ АД, с право да подписват всички декларации, техническото предложение и ценово 
предложение, както и всички придружителни документи към офертата.

2. Техническото предложение, изготвено съгласно приложения към документацията 
образец Приложение № 2, подписано от инж. Николай Папазов, упълномощен представител на 
участника „КОЛОВАГ” АД;

3. Три броя работни чертежи с № БТ6-116 022 10 на изделието (в оригинал) в 
съответствие с Техническа спецификация за производство и доставка на вложки триещи за 
еластични опори за талиги БТ-6 (Приложение № 1 към поканата за участие), издадени от 
производителя „КОЛОВАГ“ АД за производство за 2017 г. -  2018 г. В предоставените от 
участника чертежи, е посочен материал FR105. Към чертежите е приложена декларация в 
оригинал, подписана от упълномощения представител на участника, съгласно която в случай, че 
участникът бъде определен за изпълнител, преди подписването на договора, ще предостави 
работния чертеж под формата на оригинал, в 3 екземпляра, заверен от производителя за 2017 г. и 
2018 г., с оригинален подпис и печат;

4. Декларация за съответствие, изготвена съгласно образеца, приложен към 
Техническа спецификация за производство и доставка на вложки триещи за еластични 
опори за талиги БТ-6 (Приложение № 1 към поканата за участие), в оригинал, подписана от 
упълномощения представител на участника. С документа, участникът декларира, че триещите 
вложки за еластични плъзгалки за талиги БТ-6, чертеж № БТ6-116 022 10 са изработени от 
материал FR 105/ UIC 510-1.

5. Документ, съдържащ данни за материала FR105, на английски език и в превод на 
български език. При проверка на двата документа, комисията установи, че е налице разминаване, 
а именно: документът на английски език не съдържа валидност 2017-2018, печат на Frimatrail 
Frenoplast S.A. и подпис на инж. Яцек Булхак.
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v 6. Писмо/референция на Frimatrail Frenoplast S.A. на английски език и в превод на 
български език, съдържащо списък с клиенти, до които Frimatrail Frenoplast S.A. е доставило 
странични подложки и вложки за централни лагери за жп превозни средства, през 2016 г.

От посочените по-горе документи, комисията не може да установи дали предложения от 
участника материал FR 105 за изработване на вложки за еластични опори, съответства на 
изискванията на ORE/ERR1 В12.17. 8-мо издание от 1997 г., технически документ № 12040005.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП, комисията 
счита, че участникът следва да предостави документ съгласно изискването, посочено в т.3.6., 
раздел V „Съдържание на опаковката на офертата за участие в пряко договаряне“ от поканата, а 
именно: документ за съответствие на материала FR105 за изработване на вложки за еластични 
опори, с изискванията на ORE/ERRI В 12.17. 8-мо издание от 1997 г., технически документ № 
12040005. Документът следва да е издаден от акредитиран орган, регистриран в страна членка на 
ЕС, на базата на проведени стационарни изпитания и експлоатационни наблюдения в 
съответствие с техническия документ № 12040005, за пробег не по-малък от 100 000 км.

С оглед на това, комисията определя в срок до 08.01.2018 г., в който участникът 
„КОЛОВАГ“ АД има възможност да представи горепосочения в настоящия протокол 
документ под формата на копие, заверено с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицето, 
представляващ участника, име и фамилия, и мокър печат, в запечатан непрозрачен плик 
лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

На плика да бъде отбелязана следната информация:
- Участник:......... адрес , телефон и факс за кореспонденция;
- Текст: „Пояснение към оферта с вх. № 02-25-4-2/05.12.2017 г. в обществена поръчка 

с предмет: „Доставка на 200 броя триещи вложки за еластични плъзгалки за обезпечаване 
необходимостта на вагоноремонтните цехове към ”БДЖ-Товарни превози” ЕООД”.

Настоящият протокол се състои от 3 (три) страници, изготви се и се подписа от всички 
членове на комисията в един екземпляр.

Приложения:
1. Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП на получените в деловодството оферти;
2. Три броя декларации за липса на обстоятелства по чл.103, ал.2 от ЗОП;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1...........  ,...инж. Катя Стоянова

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯ
Информацията е заличена на основание чл.2 от Закона за защита на личните данни, във връзка с чл.42лал.5 от ЗОП

3 .. инж. Евелина Младенова
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