
П Р О Т О К О Л  № 2

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 заседание на 12.01.2018 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: юва - Главен експерт, ППОП в отдел „ОПП” при „БДЖ -
Товарни превози” ЕООд: "Ин 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

Основни членове: ЧЛ. 2 от ЗЗЛД, във връзка с ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП
2. - Старши юрисконсулт в отдел „Правен” при „БДЖ-Товарни 

превози” ЕООД;
3. Старши експерт, ремонт на товарни вагони, дирекция 

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

Протокол № 1 от работата на комисията е публикуван на 21.12.2017 г. в раздела на 
обществената поръчка, в „Профила на купувача” на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД. В същия ден, 
Протокол № 1 е изпратен на участника „КОЛОВАГ” АД с писмо с per. № 01-25-4-3/21.12.2017 г„ 
на съответната електронна поща, посочена на опаковката на предоставената от участника оферта.

След изтичане на срока (08.01.2018 г.), комисията се събра да разгледа пояснението на 
участника „КОЛОВАГ” АД.

Комисията констатира, че в деловодството на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД е постъпил 
запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка с per. № 01-25-4-4/08.01.2018 г„ 15:28 
часа от участника „КОЛОВАГ” АД.

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително подадените от участника 
пояснения, изискани на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП, както следва:

„КОЛОВАГ” АД:
Участникът „КОЛОВАГ” АД е представил опаковка с надпис: „Пояснение към оферта с вх. 

№ 01-25-4-2/05.12.2017 г...............”, съдържаща следните документи:
1. Удостоверение № T/2001/0258/EL/25.10.2001 г. за одобрение за експлоатиране на типов 

елемент F 9017 на релсово превозно средство, издадено от главния инспектор по Железопътен 
транспорт на Република Полша, на производителя СМОС ФРЕНОПЛАСТ Булхак и Чеславски АД. 
Документът е на полски език, с приложен превод на български език, като валидността му е 
безсрочна.

2. Удостоверение № T/2001/0259/EL/25.10.2001 г. за одобрение за експлоатиране на типов 
елемент F 9044 на релсово превозно средство, издадено от главния инспектор по Железопътен 
транспорт на Република Полша, на производителя СМОС ФРЕНОПЛАСТ Булхак и Чеславски АД. 
Документът е на полски език, с приложен превод на български език, като валидността му е 
безсрочна.

3. Сертификат № СОТ4а-6213-143697/2015 за одобрен от ПКП КАРГО АД производител 
на изделия: F9017 от материал FR 105, F9044 от материал FR 105 и F9458 от материал FR 513. 
Документът е на полски език, с приложен превод на български език и с валидност до 25.02.2020 г.
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4. Документ на английски език, съдържащ технически данни за материала FR105-A 
(модификация на FR 105). Към документа е приложен превод на български език. Съгласно 
документа, изделията от материал FR105-A приложени с изделия от материал FR 105 отговарят на 
изискванията на UIC 510-1 и имат одобрение от DB и SNCF.

5. Документ на английски език, съдържащ технически данни за материала FR105. Към 
документа е приложен превод на български език.Съгласно документа, изделията от материал 
FR105 отговарят на изискванията на UIC 510-1 и имат сертификати за одобрение, издадени от 
UTK, РКР Cargo, SNCF, а също така материалът FR105 се характеризира с висока механична 
якост.

6. Тестови документ № 06-I-5265-TZF24.3-PR02/20.06.2017 г. от изпитания след 
едногодишна експлоатация на изделия от материали FR105-A и FR 105-В (модификации на FR 
105). Тестовият орган е „Асоцииран партньор на посочения орган за интероперативност“ и е 
признат от федералната служба по железопътен транспорт в Германия. Документът е на немски 
език с приложен превод на български език.

7. Разрешение на немски език, издадено от Дойче Бан АД за производство и доставка на 
изделия по чертеж 3Fwgl06.0.04.082.019 от материал FR105-A. Към документа е приложен превод 
на български език. Разрешението е издадено въз основа на чертеж, спецификация на материала, 
тестови доклад T.TZF 24, документ № 06-I-5265-TZF24.3-PR01/27.03.2006 г.

8. Документ, издаден от Института по Релсови превозни средства „ТАБОР' в Познан, 
съдържащ резултати от изследвания на изделия F9321, F9017, съгласно които след извършените 
пробези (8 броя с пробег 101 873 km, 1 брой с пробег 88777 юп и 1 брой с пробег 83277 km) 
тестваните вложки са били в изрядно техническо състояние и не са превишили допустимото 
линейно износване. Документът е на полски език с приложен превод на български език.

9. Документ, издаден на 23.04.2010 г. от дирекция за материали към SNCF, за одобрение на 
материал FR 105 A/FR 105 В за доставка на изделия, въз основа на предоставени документи и 
проведени изпитания за период от една година. Документът е на френски език с приложен превод 
на български език.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че техническото предложение на 
участника „КОЛОВАГ“ за изпълнение на обществената поръчка с горецитирания предмет 
отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя.

Въз основа на извършените действия и направените констатации, комисията 
допуска до етапа на отваряне и разглеждане на плик „Предлагани ценови параметри” 
участника „КОЛОВАГ” АД, и провеждане на преговори.

Комисията реши заседанието по отваряне и оповестяване на първоначалното ценово 
предложение на единствения допуснат участник в процедурата да се проведе на 19.01.2018 г. от 
14:00 часа, в сградата на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, находяща се на адрес: гр. София, ул. 
„Иван Вазов” № 3, за което на основание чл.57, ал.З от ППЗОП, ще бъде публикувано съобщение 
на Профила на купувача на дружеството в самостоятелния раздел на настоящата обществена 
поръчка -  http://bdzcargo.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-trieshti-vlojki-za-taliga-bt-6i-prez- 
2017.html.

Настоящият протокол се състои от 2 (две) страници, изготви се и се подписа от всички 
членове на комисията в един екземпляр.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ^
.../г ..........инж. Катя Стоянова
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ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯ:
1............. ................................. Тодорка Арнаудова

2............................................... инж. Евелина Младенова

Т................
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ 
ЧЛ. 2 от ЗЗЛД, във връзка с ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП
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