
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ПРИЕМАМ:

инж. ЛюбШ щ
Управит т  на ,

неонов Илиев
К-Товарни п ревози“ ЕО ОД

П Р О Т О К О Л
по чл.55, алЛ от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Настоящият протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на чл.103, ал.1 от 
ЗОП със Заповед № 01 -01-451/12.12.2017г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, 
натоварена със задача за извършване на подбора на получените заявления на кандидатите и 
разглеждане, провеждане на преговори, оценка и класиране на офертите на участниците в 
обществена поръчка -  процедура на договаряне с предварителна покана за участие по ЗОП 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”, за обособени позиции № 1 и 
№ 2, открита с Решение № 20/10.11.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, 
публикувана на 13.11.2017 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП под уникален номер 
01558-2017-0020 и 14.11.2017 г. в Официалния вестник на Европейския съюз с референтен номер: 
2017/S 218-454153.

I. В публично заседание на 12Л2.2017 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. ______----- ________- Главен експерт в отдел „Обществени поръчки и проекти" на
„БДЖ-Товарни превози” ЕООД Товарни превози” ЕООД;

Членове:
2. Старши юрисконсулт в отдел „Правен” на „БДЖ-Товарни превози” 

ЕООД;
3. i -  Старши експерт в отдел „Ремонт на товарни вагони“, в дирекция 

„Ремонт на локомотиви и товарни вагони“ при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, на мястото на 
основния член инж. Светослав Иванов -  Ръководител отдел „Ремонт на товарни вагони“, в дирекция 
„Ремонт на локомотиви и товарни вагони“ при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, който отсъства 
поради слмжебен ангажимент;

4. -  Главен експерт в отдел „Ремонт на товарни вагони“ в дирекция „Ремонт 
на локомотиви и товарни вагони“ при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД;

5. -  Главен експерт в отдел „Експлоатация на товарни вагони“ в 
дирекция „Експлоатация на локомотиви и товарни вагони“ при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД.

Председателят на комисията представи на членовете на комисията протокол (ведно с 
регистрираното в деловодството едно заявление), 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 11.12.2017 г.), в деловодството е получено едно заявление, както следва:

- заявление с per. № 01-27-4-2/07.12.2017 г„ 12:35 часа от „КОЛОВАГ“ АД, гр. Септември- 
4490, 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.
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На публичната част на заседанието на комисията по отваряне на заявлението на кандидата в 
обществената поръчка не присъстваха негови представители.

При проверка на опаковката, съдържаща заявлението на кандидата, комисията констатира, че 
същата отговаря на изискванията на ЗОП и предварително обявените условия, т.е. заявлението е 
подадено в запечатана, непрозрачна опаковка с не нарушена цялост, като върху съответната опаковка 
са отбелязани: входящ номер, дата и час на постъпване на заявлението, наименование на поръчката и 
данни за кандидата.

II. Комисията пристъпи към отваряне на опаковката със заявлението на единствения 
кандидат „КОЛОВАГ“ АД:

Съгласно опаковката, кандидатът участва за:
]. обособена позиция № 1: „Преокомплектоване на 313 бр. колооси с нови колела 0920 мм 

„несиметричен” тип за товарни вагони, собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД“;
2. обособена позиция № 2: „Окомплектоване на 311 бр. оси с нови колела 0920 мм 

„несиметричен” тип за товарни вагони, собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД“.
Опаковката, съдържа папка с документи, представляващи информация за личното състояние 

на кандидата и съответствието му с критериите за подбор.
В изпълнение на чл.54, ал.З от ППЗОП, комисията оповести съдържанието на опаковката и 

констатира, че е налице съответствие на документите, посочени в „Опис на представените 
документи, съдържащи се в заявлението“ с тези, съдържащи се в папката.

С това, комисията закри публичната част на заседанието си, и премина към работа при закрито 
заседание.

Комисията пристъпи към проверка на документите в представеното от кандидата заявление.

III. Разглеждане на документите по чл,39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията 
към личното състояние на „КОЛОВАГ“ АД и критериите за подбор:

При разглеждане на предоставените документи относно личното състояние и съответствието с 
критериите за подбор, комисията констатира, че кандидатът е представил валиден документ, съгласно 
който сертифицираното лице за ремонт на колооси с подмяна на елементи по условията на VPI е 
„ВАГОНОРЕМОНТЕН ЗАВОД -  99“ АД. Документът е издаден след проведена на 06.04.2016 г. 
„Техническа оценка от VPI“ и е със срок на валидност до 31.03.2019 г. Във връзка с горното, 
комисията извърши справка в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и установи, че с 
решение от 10.01.2017г. на общото събрание на акционерите на „ВАГОНОРЕМОНТЕН ЗАВОД“ 99“ 
АД е променено фирменото наименование на същото дружество, от „ВАГОНОРЕМОНТЕН ЗАВОД -  
99“ АД на „КОЛОВАГ“ АД. Тази промяна е вписана в Търговския регистър на Агенция по 
вписванията по партидата на дружеството на 17.01.2017 г„ което се потвърждава от приложените към 
настоящия протокол разпечатки на документи. Комисията направи справка в електронния регистър 
на VPI и установи, че „ВАГОНОРЕМОНТЕН ЗАВОД -  99“ АД фигурира в него, за ремонт на 
колооси на товарни вагони при съответните нива на поддръжка, видно от приложената към 
настоящия протокол разпечатка. Предвид изложеното комисията приема представения от 
„КОЛОВАГ“ АД документ за сертифициране по условията на VPI.

Във връзка с гореизложеното, комисията установи, че кандидатът е предоставил 
необходимите документи, съгласно изискванията на Възложителя и констатира, че кандидатът 
„КОЛОВАГ” АД отговаря на изискванията на Възложителя за личното състояние и на критериите за 
подбор.

IV. Резултати от предварителния подбор:
1. Списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от Възложителя изисквания:
Няма.
2. Списък на кандидатите, които отговарят на обявените от Възложителя изисквания:
„КОЛОВАГ“ АД, гр. Септември-4490, обл. Пазарджик, ул. „Любен Каравелов“ №2В, със



заявление за обособени позиции № I и № 2, с per. № 01 -27-4-2/07.12.2017 г„ 12:35 часа.

V. Комисията предлага следния кандидат да бьде поканен за подаване на първоначална 
оферта за обособени позиции № 1 и № 2, и съответно да участва в преговорите:

„КОЛОВАГ“ АД, гр. Септември-4490, обл. Пазарджик, ул. „Любен Каравелов^ №2В с 
представляващ Емил Йончев.

Настоящият протокол, съставен н а -.13.12.2017 г. от 3 (три) страници, в един екземпляр, 
подписа се от всички членове на комисията и се предава на Възложителя за вземане на решение по 
чл.55, ал.1 отППЗОП.

Приложения:
1. Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП;
2. Пет броя декларации за липса на обстоятелства по чл. 103, ал.2 от ЗОП;
3. Разпечатки от Търговския регистър към Агенцията по вписвания;
4. Разпечатка от електроннния регистър на VP1.

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

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯ:
2 ... " ........ Десислава Луканова

3. ... ..........инж. Евелина Младенова

4......

5. 59?

инж. Райна Накева

ГГинж.Красимир Костадинов
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